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កូរ៉េផ្តល់ថវិកា$៧លាន
សមេប់កសាងសមត្ថ-
ភាពបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មាន
លើការអប់រំនៅកម្ពជុា

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ទភី្នាកង់ារ សហ ប្រត-ិ 
បត្តកិារ អន្តរជាត ិករូ៉្រ  (KOICA)  
បាន ផ្ដល់ ជំនួយ ថវិកា ៧ លាន 
ដុលា្លារ ដល់ ក្រសួង អប់រំ  យុវជន  
នងិ កឡីា   សម្រប ់កសាង សមត្ថ- 
ភព បច្ច្រក វិទ្រយា ព័ត៌ មាន លើ ការ- 
អប់រំ នៅ កម្រិត ...តទៅទំព័រ ៤

អ្នកសា្លាប់បណ្ដាលមកពីកូវីដ១៩កើនដល់៧នាក់
ដោយហេតុតេមេរោគនេះវាយលុកលឿនធ្វើឱេយអ្នកជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ

 មុំ  គ នា្ធា 

ភ្នំ ពៃញៈ មនុស្រស សា្លាប់ ដោយ- 
សារ ជំ ងឺ កូវីដ ១៩  បាន កើន- 
ឡើង ដល់ ចំ នួន ៧ នាក់កាល ពី 
ម្រសលិ មញិ  ក្រយ ព ីការ  ឆ្លង ក្នងុ 
ព្រឹត្តិ ការណ៍ សហ គមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ  ដោយ ហ្រតុត្រ ការវាយ- 
លុក លឿន ន្រ ជំងឺ ន្រះ   ធ្វើ ឱ្រយ 
សួត របស់ អ្នក ជងំឺ រលាក ធ្ងនធ់្ងរ   

និង ខ្រសោយ ខ្លាំងដ្រល ក្រុម គ្រូ- 
ព្រទ្រយ មិន អាច ជួយ សង្គ្រះ បា ន ។  

ជាក់ ស្ត្រង នៅ ថ្ង្រ ម្រសិល មិញ    
អ្នក ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ចំនួន ២ នាក់  
ទៀត បាន សា្លាប់ បាត់ បង់ ជីវិត 
ក្នងុ នោះ មាន   បរុស ជន ជាត ិខ្ម្ររ   
អាយុ ៣៨ ឆ្នា ំ រស់ នៅ ក្នងុ សងា្កាត ់
ត្រពាំង ក្រសាំង   ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
ស្រន ជ័យ  និង មា្នាក់ ទៀត ជា     
ជន ជាតិ ចិន   អាយុ៤៣ ឆ្នាំ  

សា្នាក់ នៅ សណ្ឋា គារ យ៉ុង យ័ន  
ក្នុង ស្រុក កោះធំ ខ្រត្ត កណ្តាល   
ដ្រល ពួក គាត់ ទាំង ២ នាក់ ន្រះ  
បាន ឆ្លង វីរុស កូ វីដ ១៩   កាល ពី 
ថ្ង្រទ១ី៦  នងិ ទ១ី១   ខ្រ មនីា  ឆ្នា ំ  
២០២១  កន្ល ង មក ។  

  យោង តាម របាយ ការណ៍ ពី 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ មិត្ត ភព ខ្ម្ររ - សូ វៀត   
បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  អ្នក ជំងឺ ដ្រល ជា 
ជន ជាតិ ខ្ម្ររ បាន ដាក់ ឱ្រយ សម្រក 

ព្រយាបាល នៅ សណ្ឋា គារ   Great 
Duke  បនា្ទាប់ ពី ត្រស្ត វិជ្ជមាន កូ វីដ -   
១៩ ហើយ រហូត ដល់ ថ្ង្រទី ២០   
ខ្រ មីនា   ឆ្នាំ ២០២១  ដោយ- 
សារ មាន អាកា រហ ត់  ត្រូវ បាន 
បញ្ជនូ ទៅ សម្រក ព្រយាបាល នៅ 
មន្ទរី ព្រទ្រយ មិត្ត ភព ខ្ម្ររ - សូ វៀត ។  
ក្រុម គ្រូព្រទ្រយ បាន ពិនិត្រយ សុខ- 
ភព   និង ធ្វើ ការ ថត សួត របស់ 
គាត់ បងា្ហាញ ថា ...តទៅទំ ព័រ ៦

សីុមា៉ាក់សហការបង្វកឹ
សុនខ១០កេបាលឱេយ-
ចេះហិតរកអ្នកមាន-
ផ្ទកុវីរុសកូវីដ១៩

ATOCនឹងកា្លាយ
ជាសំឡេងតេមួយ
សមេប់វិស័យទូរ-
គមនាគមន៍កម្ពជុា

នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំៃញៈតាម ការណ្រ នំា រប ស់ 
លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រ ីហុ៊ន ស្រ ន  
មជ្រឈ មណ្ឌល សកម្ម ភព កចំាត-់ 
មីន កម្ពុជា(សុីមា៉ាក់)  បាន និង 
កំពុង ត្រៀម សត្វ សុនខ ចំនួន១ ០ 
ក្របាល និង មន្ត្រ ីជំនាញ មួយ ចំនួ ន  
ដើម្របី សហការ ជាមួយនឹង សាក ល -  
វិទ្រយា ល័យ វិទ្រយាសាស្ត្រ សុខ ភិបា ល 
របស់ ក្រសួងសុខ ភិបាល ដើម្របី    
បង្វកឹ ឱ្រយមាន សមត្ថភព ក្នងុការ- 
ហិត រក អ្នក  ដ្រល មាន ផ្ទុក  វី រុស  
កូវីដ ១៩។

លោក...តទៅទំព័រ  ២

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នពំៃញៈ សមាគម ប្រតបិត្តកិរ 
ទូរគមនាគមន៍ នៅ ព្រះរាជាណ- 
ចក្រ កម្ពជុា (ATOC) ត្រវូ បាន 
ដាក់ ឱ្រយ ដំណើរ ការ ជា ផ្លូវការ 
ហើយ កាល ព ីថ្ង្រទ ី២៥ ខ្រ មនីា 
ឆ្នា២ំ០២១ ដ្រល ន្រះ គ ឺជា ការ- 
បោះ ជហំាន មយួ  ក្នងុ ការ បង្កើត 
សំឡ្រង ត្រ ១ គត់ ដើម្របីទំនាក់-  
ទនំង ជាមយួ ដ្រគ ូពាកព់ន័្ធ នានា 
នងិ រាជ រដា្ឋា ភបិាល  ក្នងុការ  ចលូ- 
រមួ ចណំ្រក អភវិឌ្រឍ ឧស្រសោហ កម្ម 
ទូរ គមនាគមន៍ នៅ កម្ពុជា។

យោង តាម ស្រចក្ដី ប្រកាស 
ព័ត៌មាន ដ្រល ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ បាន  
ទទលួ  កាល ពថី្ង្រទ ី២៥ ខ្រ មនីា 
ATOC បាន រៀបចំ មហា សន្និ - 
បាត វិសាមញ្ញ លើក ដំបូង របស់ 
ខ្លនួ ដើម្រប ីចាប ់ផ្ដើម ប្រតបិត្តកិារ 
របស ់សមាគម  បនា្ទាប ់ព ីបានចុះ  
បញ្ជ ីត្រមឹ ត្រវូ ជាមយួ នងឹ ក្រសងួ 
មហាផ្ទ្រ  ស្រប តាម ច្របាប ់ កម្ពជុា 
និង លក្ខនិ្តកៈរបស់ ATOC។ 

ស្រចក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មាន បន្ត 
ថា ATOC ត្រវូ បាន បង្កើត ឡើង 
ដោយ សមាជកិ សា្ថាបនកិ ចនំនួ 
៤   រួមមាន ក្រុម ហ៊ុន  Smart 
Axiata Co., Ltd ក្រុម ហ៊ុន 
CAMGSM Co., Ltd ក្រមុ ហ៊នុ 
VIETTEL (Cambodia) 
Pte, Ltd ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

Harder ស៊ុត បញ្ចូលទី ក្រុមចាស់
ជួយ ឱ្យ  ក្រុមថ្មី ឈ្នះ 

សូមអានទំព័រ 

១៥ព័ត៌មានកីឡា

ចំនួន ភ្ញៀវ ទ្រស ចរ ជនជាតិ 
ចិន    មកទស្សនា ប្រទ្រស   
កម្ពុ ជា មាន ការ  ធ្លាក់ចុះ ជាង 
៨០ ភាគរយ  ...ទំព័រ ៩

សេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស អាម្ររិក និយាយ   
ថា ចិនគំរាម កំហ្រង សន្ដិសុខ NATO   
ហើយជំរុញ ការ រក វិធី រួមគ ្នា ដើម្បី 
ប្រឆាំង នឹង ប៉្រកាំង ...ទំព័រ ១១

អន្តរជាតិ 

ពីភ្ញៀវ ទ្រស ចរ កា្លា យ ជា អ្នក ស្នាក់- 
នៅ កម្ពុជា យូរយារ អ្នក ឌីហ្សាញ 
ចិនធ្វើពិធីដើរម៉ូដ សហសម័យ 
ស្ទួយ  ម៉ូដ្រល ថ្មី ...ទំព័រ ១៤

ជីវិត កម្សាន្ត

មន្តៃ ីជំនាញ សីុម៉ាក់   ពិនិតៃយ មើល សុនខ ដៃល នឹងតៃវូ បង្វកឹ ឱៃយ មន សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ ហិត រក អ្នក មន ផ្ទកុ វីរុស កូវីដ ១៩។ រូបថត CMAC



ឡាយ សា មាន

ភ្នពំេញៈ លោក វ ិទ ិត ម៉ ុនតារ 
បន (Vitit Muntarbhorn) 
សាស្ត្រាចារ្រាយ ជនជាតិ ថ្រា ត្រាវូ បា ន 
ត្រាង តាំង ជា ផ្លូវការ ជា អ្នក រាយ- 
ការណ៍ ពិស្រាស  របស់ អង្គការ 
សហ ប្រាជា ជាតិ  ទទួល បន្ទុក  
សិទ្ធិ មនុស្រាស នៅ កម្ពុ ជា ជំនួស 
លោកស្រាី Rhona Smith 
ដ្រាល ត្រាវូបាន ចប់ អាណត្ត ិកាល - 
ពី ព្រាលថ្មីៗ ន្រាះ។ មន្ត្រាី កម្ពុជា  
បាន សា្វាគមន៍ ដោយ រំពឹង ថា 
សាស្ត្រាចារ្រាយ រូប ន្រាះ  នឹង បំព្រា ញ 
ការ ងារ  ប្រាកប ដោយវិជា្ជា ជីវៈ  
និង  ភាព  ស្មោះ ត្រាង់  ជា មួយ គ្រាប់ -  
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ។

អតីត អ្នករាយការណ៍ ពិស្រា ស  
ទទួលបន្ទកុ សា្ថានភាព សិទ្ធ ិមនុ ស្រាស 
នៅ កម្ពុជា លោកស្រាី Rhona 
Smith បាន បង្ហោះ សារ នៅលើ 
ហ្វ្រា ស បុ៊ ក របស់ លោក ស្រាកីា ល- 
ពី ម្រាសិលមិញ ថា៖«សូម អបអរ- 
សាទរ ដល់ សាស្ត្រាចារ្រាយ Vitit 
Muntarbhorn ន្រា ប្រាទ្រាស ថ្រា 
ដ្រាល ត្រាូវបានត្រាងតាំង ជា អ្នក - 
រាយការណ ៍ពសិ្រាស អ.ស.ប ទ ី
៧ ស្តពីី សា្ថានភាព សិទ្ធ ិមនុ ស្រាស  នៅ 
កម្ពុជា»។ 

លោក សាស្ត្រា ចារ្រាយ  នឹង ចាប់ - 
ផ្តើម បម្រាើ តួនាទី របស់លោក 
នៅ ថ្ង្រាទី១ ខ្រាឧសភា ឆ្នាំ ២០- 
២១។ លោកស្រាី Rhona 
Smith ថ្ល្រាង ថា លោក ស្រា ី មាន 
កិត្តិយស ដ្រាល បាន ជួប លោក 
 វ ិទ ិត ម៉ ុនតារ បន  ជាច្រាើនលើក 
ជាច្រាើន ឆ្នាំ កន្លងមកហើយ  នឹង  
ជួប ពិភាក្រាសា  គ្នា អំពី ការប្រាគល់ 

អាណត្ត ិនៅ បុ៉នា្មោន សបា្តហ៍ ខាង - 
មុខ។ លោក ស្រាី បាន បញ្ជាក់  
ថា ៖« លោក (វិ ទិ ត ម៉ុ នតារ បន)  
គឺ ជា ម្រាធាវី អន្តរជាតិ ដ្រាល មាន 
បទពិសធ ខ្ពស់ ១រូប និង ជា 
អតីត អ្នករាយការណ៍ ពិស្រាស 
អ.ស.ប និង ជា សាស្ត្រាចារ្រាយ 
មហា វិទ្រាយាល័យ នៅ អាសុី អា- 
គ្ន្រា យ៍  » ។

អ្នកនាំពាក្រាយ ក្រាសួងយុត្តិធម៌ 
និង ជា អនុប្រាធាន គណៈ កមា្មោ - 
ធកិា រ សទិ្ធមិនសុ្រាស កម្ពជុា លោក 
ជិន មា៉ា លីន បាន សម្ត្រាង ការ- 
សា្វា  គមន៍ ចំពោះ លោក  វិ ទិ ត មុ៉ ន - 
តារ បន ដោយ រំពឹង ថា អ្នក រាយ- 
ការណ ៍ពសិ្រាស របូ ន្រាះ នងឹ អា ច 
ធ្វើ កិច្ចសហការ បាន ល្អ  ប្រាក ប - 
ដោយ ភាពស្មោះត្រាង់ ជាមួយ 
គ្រាបភ់ាគី ពាកព់ន័្ធ ទាងំអស់ នៅ 
កម្ពជុា រួមមានរដ្ឋាភិបាល គណ-  
បក្រាសនយោបាយ អង្គការ សង្គម- 
សុ ីវ ីល ព្រាមទាងំ ក្រាមុ ដ្រាលមាន 
និនា្នាការ ប្រាឆំង ផងដ្រារ។

លោក សង្រាឃឹមថា៖«លោក វិ ទិ ត 
នឹងធ្វើ ការសិក្រាសា ស្រាវ ជ្រាវ វិភា គ 
វាយតម្ល្រា ធ្វើ របាយការណ៍ និង 
ផ្តល ់អនសុាសន ៍អពំ ីសា្ថានភាព 
សិទ្ធិមនុស្រាស នៅ កម្ពុជា ប្រាកប - 
ដោយ វិជា្ជាជីវៈ ក្នុងនាម ជា អ្នក - 
ស្រាវជ្រាវ និង ជំនាញការ ឯក - 
រាជ្រាយ ជាជាង ជា អ្នកនយោបាយ 
និង ត្រាូវ ផ្អ្រាកទៅលើ ទិដ្ឋភាព 
បច្ច្រា កទ្រាស  ន្រា សិទ្ធិ មនុស្រាស  
សា្ថានភាព ជាកស់្ត្រាង នងិ បរបិទ 
របស់ កម្ពុជា ផងដ្រារ ជាជាង 
ផ្អ្រាកលើ របៀបវារៈ  នងិ ននិា្នាការ 
នយោបាយ ផ្ទាល់ ខ្លួន»។

ប្រាធាន វិទ្រាយាសា្ថាន ទំនាក់ ទំន ង  

អន្តរជាតិ ន្រា រាជ បណ្ឌិត្រាយ សភា- 
កម្ពជុាលោកគនិ ភាលើក ឡើ ង 
ថាទោះជា បុគ្គល នោះ ជា ជន ជា  តិ 
ណាក៏ដោយ ក្នុងឋានៈ ជាម ន្ត្រាី 

អង្គការសហប្រាជាជាតិ  គួរត្រា  
បំព្រាញ តួនាទី ដោយ ផ្អ្រាក ទៅ  
លើ អ ព្រាយា ក្រាតឹ នងិ ប្រាកបដោយ 
តមា្លាភាព។ 

លោកថ្ល្រាង  ថា៖«តួនាទី អ្នករា យ-   
ការណ៍ ពិស្រាស  របស់ អង្គការ 

សហប្រាជាជាតិ ទោះ នៅក្នុង 
ប្រាទ្រាស ណាក៏ដោយគត់ ត្រាូវ - 
ត្រា បំព្រាញ តួនាទី របស់គត់  ក្នងុ - 
នាម ជាម ន្ត្រា ីអង្គការ សហ ប្រាជា - 

ជាតិ  ដោយ ប្រាកាន់ នូវ ជំហរ  
អ ព្រាយា ក្រាតឹ ត្រាមឹត្រាវូ ហើយ គួរត្រា 
យក សា្ថានការណ៍ ពិត ជាក់ ស្ត្រាង 
ន្រា សា្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្រាស នៅ 
កម្ពុជា  ជា របាយការណ៍ មួយ  
ដ្រាលមាន តុល្រាយភាព ហើយ 

មិនត្រាូវ មាន គំនិត លម្អៀង ផ្ទុយ 
ពី សា្ថានភាព ជាក់ស្ត្រាង នៅ ប្រាទ្រា ស 
កម្ពុជា នោះទ្រា»។

ទោះជា យ៉ាង ណា  លោក 
សង្រាឃឹ ម ថា អ្នករាយការណ៍ សិទ្ធ ិ- 
មនុស្រាស ថ្ម ី នឹង រាយការណ៍ ពី សា្ថា ន- 
ភាព សិទ្ធិ មនុស្រាស នៅ កម្ពុ ជា 
ដោយ ផ្អ្រា ក  ទៅលើ សា្ថានភាព 
ជាក់ ស្ត្រាង ចៀសវាង ផ្អ្រាក ត្រា 
ទៅលើ របាយការណ៍ ត្រាមួយ 
ជ្រាុង តូច។ លោក  បានបញ្ជាក់ ថា៖ 
 ដូច កន្លងមក លោកស្រាី រ៉ូ ណា 
ស្មុតី មិន សូវមាន កិច្ចសហ ប្រាតិ - 
បត្តកិារ ល្អ  ជាមួយ រដ្ឋា ភិបា ល     
ទ្រា ដោយសារ របាយការណ៍ 
ភាគច្រាើន របស់គត់ ហាក់ដូច- 
ជា ឆ្លះុបញ្ចាងំ ត្រា ទិដ្ឋភាព ត្រា ជ្រា ុង -  
មួយមិន ព្រាយាយម បងា្ហោញ ពី វឌ្រាឍ ន - 
ភាព ន្រា កិច្ចខិតខំ ប្រាងឹ ប្រាង រប ស់ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង បញ្ហោ សិទ្ធិ  - 

មនុស្រាស ជាដើម»។ លោក បញ្ជា ក់  
ថា ករណនី្រាះ ជា ម្រារៀន សម្រា ប ់
អ្នកតំណាង ទទួលប ន្ទុក   អ្នក- 
រាយការណ៍ ពិស្រាស ថ្មី ដ្រាល 
គរួត្រា រៀនសតូ្រា  នងិ ស្វ្រាងយល ់
ពី សា្ថានភាព ពិត នៅ កម្ពុជា។

អ្នកវិភាគ នយោបាយ លោក 
ឡៅ ម៉ងុហ្រា ធា្លាប ់ប្រាប ់ភ្នពំ្រាញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា ដោយ សារ  លោក  វ ិទ ិត 
ម៉ ុនតារ បន ជា ជនជាត ិថ្រា  ដ្រា ល  
មាន ចំណ្រាះដឹង ច្រាើន  អំពី វប្រាប - 
ធម៌  ខ្ម្រារ ដ្រាល ស្រាដៀង ទៅនឹង 
វប្រាបធម៌ ថ្រា ជាពិស្រាស វប្រាបធម៌ 
នយោ បាយ ខ្ម្រារ លោក អាច នងឹ 
ទទួល បានការ យក ចិត្ត ទុក ដ ក់  
ពិចារណានិង កិច្ចសហការ ល្អ - 
ប្រាសើរ  ពី រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ។ 

លោក វ ិទ ិត ម៉ ុនតារ បន បាន 
សរស្រារ លើ  ពាក្រាយសំុ បំព្រាញមុខ- 
តណំ្រាង ន្រាះថា កម្ពជុា មានការ- 
រីកចម្រាើន គួរឱ្រាយភា្ញាក់ផ្អើល  នៅ 
លើ វិស័យ ជាច្រាើន  ចាប់ តាំងពី 
មាន កិច្ចព្រាមព្រាៀង សន្តិភាព 
ទីក្រាុ  ង បា៉ារីស ឆ្នាំ១៩៩១ ដ្រាល  
បាន  បញ្ចប់ សង្គ្រាមសីុវិល ហើ យ 
ប្រាទ្រាស ន្រាះ  បាន ចុះហត្ថល្រាខា 
ទទួលយក នូវ សន្ធ ិសញ្ញា សំ ខាន់ ៗ  
ជាច្រាើន  ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហោ សិទ្ធ ិ- 
មនុស្រាស។ លោក បញ្ជាក់  ថា នៅ - 
ព្រាល លោក កាន់ តំណ្រាង ន្រាះ  
លោក នឹង ផ្ដោត ការយក ចិត្ត ទុក- 
ដក ់ លើ បញ្ហោ ជាច្រាើន  ពាកព់ន័្ធ 
នឹង សិទ្ធមិនុស្រាស ក្នងុនោះ រួម មា ន   
ផលប៉ះពាល ់បណា្ដា លមកព ីជងំ ឺ 
កូ វីដ ១៩លើ ទិដ្ឋភាព សិទ្ធ ិមនុ ស្រាស 
លម្ហ ប្រាជាធបិ ត្រាយ្រាយ ពហបុក្រាស- 
និយម និង គោល ការណ៍ តុល្រាយ - 
ភាព ន្រា អំណាច៕
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តពីទំព័រ  ១...ហ្រាង រតនា 
អគ្គនា យ ក  សីុមា៉ាក់ប្រាប់ ភ្នពំ្រាញ- 
បុ៉ស្តិ៍  ពី ម្រាសិ ល មិញ ថា នៅ ចំពោះមុខ 
ន្រាះក្រា ត្រាពី ការ ត្រាៀម សុនខ 
ចំនួន១ ០ក្រាបាល  សីុមា៉ាក់ក៏បាន 
ត្រាៀម សមា្ភារ  បរិ កា្ខា រសម្រាប់ ហ្វកឹ - 
ហ្វនឺ ទំាង ផ្ន្រា ក  ទន់ និងផ្ន្រាក រឹងដល់ 
សុន ខ ទំា ង ន្រាះដ្រាល រហូត ម ដ ល់ 
ព្រាលន្រាះ រង់ ចាំ ត្រា ជួប ពិភា ក្រាសា 
ជាមួយនឹង មន្ត្រា ីជំនាញ របស់ 
ក្រាសួង សុខា ភិបាល ត្រា  បុ៉ណ្ណោះ 
ព្រាះអ្វីៗ  ត្រា ូ វ បា ន ត្រាៀម រចួរាល ់
អស់ ហើ យទំាង ទីកន្ល្រាងនៅ ឡើ យ  
ត្រា បំពា ក់ ជនំាញ ក ូវដី  (ប្រាភ្រា ទ 
ក្លិនរបស់ ម្រារោគ កូ រ៉ូ ណា)។ 

លោក ហ្រាង រតនា ថ្ល្រាងថា  
សុន ខ ទាំង ១០ក្រាបាល ន្រាះត្រាូវ 
បាន ប្រាងច្រាក ជា ២ក្រាុម  ដ្រាល 
ក្នងុ១ ក្រាមុៗមាន ចំនួន៥ក្រាបា ល 

ដោយ ក្នងុនោះ សីុមា៉ាក់ ប្រាើ ប្រា ស់ 
សត្វ សុនខដ្រាល កំពុង ហ្វកឹហ្វ ឺន  
មលូដ្ឋាន (ថា្នាក ់បឋម នងិ ថា្នាក ់
មធ្រាយម មនិ ហតិ វ ីរសុ ក ូរ៉ ូណា ទ្រា)  
ក្នុងការ បង្វឹក វា ឱ្រាយមាន សមត្ថ - 
ភាព គ្រាប់ គ្រាន់ ហើយ យ៉ាង- 
ហោ ច ណាសគ់ ឺរយៈព្រាលត្រា ៣ 
ទៅ៤ខ្រា អាច ប្រាើប្រាស់ បាន 
ហើយ ។ ចណំ្រាកសនុខ ១ ក្រា ុម   
ទៀត អាច នឹង ប្រាើ ប្រាស់ ព្រាល 
យូ រជាង ន្រាះ ទើប អាច ប្រាើ-
ប្រាស់ បាន។ 

លោកហ្រាង រតនា   បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« ចំពោះ បញ្ហោលំបាក ក្នុងការ- 
ហ្វកឹហ្វនឺ សនុខ ន្រាះ គ ឺមនិមាន 
ទ្រា ព្រាះ អ្នកជំនាញ របស់ CM - 
AC មាន ទំនុក ចិត្ត ខ្ពស់និង មិន - 
មាន អ្វដី្រាល ធ្វើ មិន បានទ្រា  ព្រាះ 
នៅ ប្រាទ្រាស ផ្រាស្រាង ក ៏គ្រា អាច យក 

មកប្រាើ ប្រាស ់រចួ ហើយ  ដចូ នៅ 
ប្រាទ្រាសអាល្លឺ ម៉ង់ រុស្រាសុី និង 
ប្រាទ្រា ស មួយ ចំនួន ទៀត»។ 

លោក ហ្រាង រតនា កាលពី 
ថ្ង្រាទី២៤ ខ្រាមីនា បាន ចុះ ទៅ  
ពិនិត្រាយ ការងារ សុនខ នៅ វិទ្រាយា - 
សា្ថា ន បច្ច្រាកទ្រាស សកម្ម ភាព- 
មនីសុមីា៉ាក ់ខ្រាត្ត កពំង ់ឆ្នាងំដើ ម្រាប ី 
ត្រាៀម រៀបចំ ឱ្រាយ ក្រាុម អ្នក វិទ្រាយា - 
សាស្ត្រា វ្រាជ្ជសាស្ត្រា របស់ កម្ពុជា 
និង ក្រាមុ អ្នកជំនាញ សុនខរប ស់  
អង្គភាព សុីមា៉ាក់ សិក្រាសា រួមគ្នា 
ក្នុងការ ស្វ្រាងរក គ្រាប់ វិធីសាស្ត្រា 
ដ្រាល អាចធ្វើ ទៅបានដើម្រាបី 
ប្រាយុ ទ្ធ ប្រាឆំង ជំងឺ  កូ វីដ១៩។ 

បើតាមលោក ហ្រាង រតនា 
គនំ ិត ផ្តចួ ផ្តើម ន្រាះ គជឺា ការ គតិ- 
គរូនងិ  ជា ការខតិខ ំរបស ់លោ ក 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រាហី៊នុ ស្រាន ដើ ម្រាប ី
ធ្វើយ៉ាង ណាប្រាើ  ឱ្រាយអស់ លទ្ធ ភា ព 
ដ្រាល កម្ព ុជាមាន ក្នងុការ ប្រាយុ ទ្ធ  - 
ប្រាឆំង ទៅនឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដ្រា ល  

កំពុង រីក រាលដល ក្នងុ ប្រាទ្រាស ។
លោកស្រាី ឱ វណ្ណឌីន អ្នក នាំ - 

ពាក្រាយ ក្រាសងួ សខុាភបិាល បាន 
ថ្ល្រាង  ពី ម្រាសិល មិញ ថា លោក ស្រាី 
មិនទាន់ ទទួ ល បាន ព ័ត ៌មា លម្អតិ 
ជុំវិញ  អ្វី ដ្រាល លោក នាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រា ី ហុ៊ន ស្រា ន អនុញ្ញាត ឱ្រាយ 
ក្រាសួង សុខា  ភិបា ល  និង  សីុមា៉ាក់ 
រៀប ចំ កម្ម វិធី សិក្រាសា ស្រាវជ្រាវ 
និង អភិវឌ្រាឍសុនខ ជា ជំនួយ ក្នងុ 
ការ  ហិត រក អ្នក ផ្ទកុ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
ន្រាះ ទ្រា «ដូច្ន្រាះខ្ញុំ សូម មិន  មាន 
យោ  បល់ ទ្រា» ។ 

ទោះជា យ៉ាង ណាលោក ហ្រា ង 
រតនា បាន ពិភាក្រាសា ការងារ ន្រាះ 
ជាមួយ លោក ម៉ម ប៊ុនហ្រាង  
រដ្ឋមន្ត្រាី ក្រាសួង សុខា ភិបាល 
រួចហើយ ដោយ បានប្រាគល់ - 
ភារកិច្ច ន្រាះឱ្រាយទៅ សាកល វិទ្រាយា - 
ល័យ វិទ្រាយាសាស្ត្រា សុខា ភិបាល 
ជា អ្នក  អនុវត្ត ផ្ទាល់ ជាមួយ 
អង្គភាព សុីមា៉ាក់ ៕

សី៊ម៉ាក់សហការបង្វកឹ...

សាស្ត្រាចារ្រាយជនជាតិថ្រាត្រាវូត្រាងតំាងជាអ្នករាយការណ៍សិទ្ធមិន៊ស្រាសនៅកម្ពជុា

លោក វិទិត មុ៉នតារបន  តេវូ បាន តេង តំាង ជា អ្នក រាយ ការ ណ៍  ពី សា្ថាន ភាព សិទ្ធ ិមនុសេស នៅ កម្ពជុា។ រូបថត UN

លោក វិទិត នឹង ធ្វើការ សិកេសា សេវជេវ 
វិភាគ  វាយ តម្លេ ធ្វើ របាយការណ៍ និង ផ្តល់ 
អនុសាសន៍ អំពី សា្ថាន ភាព សិទ្ធិមនុសេស នៅ កម្ពុជា  
បេកប ដោយ វិជា្ជា ជីវៈ ក្នុង នាម ជា អ្នក សេវ ជេវ និង 
ជំនាញ ឯក រាជេយ ជា ជាង ជា អ្នក នយោ បាយ ...
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កម្ពជុាសម្ដែងការខកចិត្តទៅនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធមិនុសែសរបស់ហ្វាងំឡង់
 មុំ   គន្ធា 
 
ភ្ន ំពេញៈ លោក  អាន  សុខ ខឿន  

ឯក អគ្គរាជ ទូត  និង ជា តំណាង 
អចិនៃ្តយ៍កម្ពុជា  បៃចាំ ទីកៃុង 
ហៃសឺណៃវ    បាន ធ្វើបទ អន្តរាគមន ៍
ក្នុង សម័យ បៃជុំ លើក ទី ៤៦ 
នៃកៃុម បៃឹកៃសា សិទ្ធិ មនុសៃស ក្នុង 
កចិ្ច ពភិាកៃសា ទទូៅ លើរ បៀប វារៈ 
ទី១០ ស្តីពី កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ- 
ការ បចៃ្ចក ទៃស  កាល ពីថ្ងៃ 
ទី២៣  ខៃ មីនា  ឆ្នាំ២០២១  
នាទី កៃុង ហៃសឺណៃវ  ដោយ បាន 
សម្ដៃង ការ ខក ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាំង 
ទៅ នឹង សៃចក្ដី ថ្លៃង ការ ណ៍ 
របស់ គណៈ បៃ តិ ភូហ្វាំង ឡង់  
ដៃល បាន វាយ តម្លៃ អំ ពី ស្ថាន- 
ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា បន្ត 
ធ្លាក់ ចុះ ។ 

 លោក  អាន  សុខ ខឿន  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖  « យើង ខ្ញុំ កត់ សម្គាល់ 
ដោយ ការ ខក ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាំង  
ចំពោះ គណៈ បៃតិភូ ហ្វាំង ឡង់ 
ដៃល បាន បដិ សៃធ មិន បៃកាន់ 
យក វិធី សសៃ្ត បៃកប ដោយ 
ភាព សតៃយា នុម័ត  មិន ជៃើស រើស 
តៃ មួយ ជៃុង  និ ង មិន ធ្វើ នយោ- 
បាយ ូប ន ីយ ក ម្ម   នៅ ពៃល វាយ- 
តម្លៃ ស្ថានភាព សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ 

កម្ពុជា »  ។  
 បៃតិភូ កៃុម បៃឹកៃសា ហ្វាំង ឡង់  

លោក សៃី   កើស្ទិ   គុពិ   ( Kirsti 
Kauppi)  ដៃល បាន ថ្លៃង ក្នុង 
កចិ្ច បៃជុ ំកៃ ុម បៃកឹៃសា សទិ្ធ ិមនសុៃស  
លើក ទី ៤៦  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២២  
ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង មក 
ដោយ ចោទ ថា  ស្ថាន ភាព សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស នៅ កម្ពុជា នៅ តៃ បន្ត 
ធ្លាក់ ចុះ  និង បាន អំពាវ នា វ ឱៃយ 
រដ្ឋាភិ បាល ក ម្ពុជា តៃូ វ សហ ការ 
ជា មួយ នឹង ការិ យល័ យឧ ត្តម- 
ស្នង ការ ទទួល បន្ទកុ សិទិ្ធ មនសុៃស  
(OHCHR) ។

លោក សៃី  បា ន ថ្លៃង ថា ៖  
« ស្ថាន  ភាព សិ ទ្ធ ិមនុ សៃស នៅ ក ម្ព ុជា  
នៅ តៃ បន្ត ធ្លា ក់ ចុះ។   យើង សូ ម 
អំពាវ នាវ ឱៃយរដ្ឋា ភិបាល នៃ បៃ ទៃស 
កម្ព ុជា ស ហ ការ ជា មួយ ការយិ- 
ល័យ  OHCHR  ដើមៃបី ធ នា ឱៃយ 
បា ន នូវ ការ គោរ ព សិទិ្ធ ន យោបាយ 
និង សិទិ្ធ ជន សុីវិល ទាំង អស់  
ក្នងុ ពៃល ដៃ ល ចៃបាប ់ស្តពី ីវ ិធន- 
ការ នានា ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ កា រ-  
រើក រាល ដល នៃ ជំ ងឺ កូវើដ ១៩  
នងិ ជងំ ឺដ ទៃ ផៃសៃង ទៀត តៃវូ បាន 
ប ញ្ចប់  ដើមៃបី ធ្វើ ជា គំរូ  ដ៏ល្អ នៃ 
កិច្ច ស ហ បៃតិ ប ត្តិ ការ នៃះ » ។   

 ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ លើក 
ឡើង រ បស់ លោ ក សៃី គណៈ បៃ-  
តិ ភូហ្វាំង ឡង់នៃះ  លោ ក  អាន  
សុខ ខឿ ន  បា នថ្លៃង  ថា៖  «វា ជា 
រឿង គួរ ឱៃយអ  ស់ សំណើ ច ដៃល 
បៃទៃស ហ្វាងំ ឡង ់ទើប បៃ កាស 
បិ ទ បៃទៃ ស  និង ដក់ ក្នុង ភា ព- 
អាសន្ន  ដៃល ធ្វើ ឱៃយ មន ការរឹត តៃបិត  
សៃរើភាព មូល ដ្ឋាន របស់ បៃ ជា- 
ជន ខ្លួន នា ពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ   តៃ បៃរ 
ជា បៃតិភូ នៃ បៃទៃស នៃះ មក 
ទាម ទារ ឱៃយ កម្ព ុជាគោ រ ព សិទ្ធ ិព លរ ដ្ឋ  
និ  ង នយោបា យ ជា ង សិ ទ្ធិ ដ ទៃ 
ទៀត» ។  មួ យ វិ ញ ទៀ ត  ការ- 

អំពាវ នា វ ឱៃយ ក ម្ពុជា ស ហ កា រ  
ជា មួយ ការិ យល័ យ ឧត្ត មស្នង - 
កា រ ស ិទ្ធមិន ុសៃស បា ន បង្ហា ញ ឱៃយ 
ឃើញ យ៉ាង ចៃបាស់ នូវ ការ មិន 
 អើ ពើ របស់ ហ្វាំ ង ឡ ង់ ចំពោះ 
ការពិត នៅ ក ម្ពុជា ។  

 លោ ក   អាន  សុខ ខឿន  បាន 
ថ្លៃង ដោយ អះអាង ថា  ការិយ ល័យ  
ឧត្តម ស្នង ការ សិទ្ធមិ នុសៃស បៃ ចំា 
កម្ព ុជា  មន  វត្ត មន  ជិត ៣ 
ទសវតៃស រ៍ ហើយ   ចាប់ តាំ ង ពី ឆ្នាំ 
១៩៩ ៣ មក  ដៃល ប ច្ច ុបៃបន្ន នៃះ  
កា្លា យ ជា កា រិយ ល័យ  វ័យ ចំណា ស់  
ជាង គៃ បំផុត នៅ លើពិ ភព លោក  
ដៃ ល នៃះ ជា សក្ខ ីភា ព មួយ ឆ្លះុ ប ញ្ចាងំ  
អ ំព ីក ិច្ច ស ហ បៃ តិប ត្តកិា រដោ យ 
បើក ចំហ  និងស្ថាបនា របស់ 
កម្ពជុា ជា មួយ ការិយ ល័យ 
ឧត្តម ស្នង ការ សទិ្ធ ិមនសុៃស អង្គ- 
ការ សហ បៃជា ជាតិ  ។    កាល ពី 
ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០ ២០  រាជរ ដ្ឋាភ ិបា ល 
កម្ព ុជា បាន បន្ត សុព ល ភាពដោយ 
បាន ចុះ អ នុសៃសរណៈ យោគ យ ល់  
ជា មួយ ការិយ ល័ យ  ឧត្ត ម ស្នង- 
កា រ សិទ្ធិ ម នុសៃស អ ង្គ ការ សហ - 
បៃជា ជា ត ិដៃល បៃការ នៃះ ស្ដៃ ង 
ឱៃយ ឃើញ យ៉ា ង ចៃបាស់ នូ វការ- 
បៃ្ដជា្ញា ចតិ្ត ឥត ងករៃ  របសក់ ម្ពជុា   
ក្ន ុង ការ លើ ក កម្ពស ់សទិ្ធ ិម នសុៃស 

គៃប់ បៃភៃទ តា ម រយៈ ក ម្ម វិធី កិ ច្ច- 
សហ បៃ តិ បត្ត ិការ បច្ចៃ កទៃស ។

ចំពោះ  ចៃបាប់ ស្ត ីពីវិ ធ ន ការ ទ ប់ - 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដល នៃ មៃរោ គ  
កវូើដ ១៩  ដៃល តៃ ូវ បាន អ នមុត័ 
នាពៃល ថ្មីៗ នៃះ  ដោយ សភា 
ទំាង ២ ថា្នាក់ រ បស់ ក ម្ពជុា  បៃកាន-់ 
ខ្ជាប់ នូវ គោ ល ការ ណ៍ នីតៃយា នុ- 
កូល ភាព  ភាព ចំា បាច់ និង ស ម -  
មតៃ ភាព ។  

លោក ថ្លៃង  ថា ៖  «ចៃបាប់ នៃះ 
ពុំម ន គោល បំណង ដក់ ទោស- 
ទណ្ឌ លើ បុគ្គល ណា ម្នាក់ នោះ 
ទៃ  ផ្ទុយ ទៅ វិញ ចៃបា ប់ នៃះ  មន 
គោល ប ំណង កា រពារ អាយ ុជ ីវតិ 
នងិ លើក ទ ឹក ចតិ្ត ពលរដ្ឋ គៃបរ់ ូប 
ឱៃយចូ លរួមបៃ កបដោ យការ- 
ទទួល ខុស តៃូ វខ្ព ស់ ក្នុង កិច្ច បៃឹ ង-  
បៃង ធនា សុ វត្ថិ ភា ព សុខ ភាព 
ស ធរណៈ   និ ង អាយុ ជីវិត ដ៏ មន 
ត ម្លៃ រប ស ់ពល រដ្ឋ » ។ លោកថា៖ 
«មន តៃ ពល រ ដ្ឋ កម្ព ុជា ប៉ ុណ្ណោះ  
ដៃ ល មន សិទ្ធិ ខ្ពស់ បំ ផុត ក្នុ ង 
ការ វាយ ត ម្លៃ ពី ស្ថាន ភា ពល ទ្ធ-ិ 
បៃជាធិ បតៃយៃយ  និង សិ ទ្ធមិ នុសៃស   
នៅ កម្ពុ ជា។   សិទ្ធិ អំណាច តៃវូ 
បាន ឆ្លះុ បញ្ជាំង តាមរ យៈ លទ្ធ ផល 
នៃ ការ បោះឆ្នាត ដៃល បុគ្គល 
គៃប់ រូប តៃូវ តៃ គោរព តាម » ៕  

លោក អាន សុខខឿន ឯក អគ្គរាជ ទូតនិង ជាតំណាង អចិនេ្តយ៍កម្ពជុានៅ UN។ រូបថត ការិយល័យ កម្ពុជាUN

 ធនាគារ ឯកទៃស វើ ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 
លមីតី ធ ីត ដៃលជា អ្នកផ្តល ់សៃវាកម្ម 
ធនាគារ តាម ទូរស័ព្ទ ចល័ត ដំបូង គៃ 
នៅកម្ពុជា និង កៃុមហ៊ុន City Ex-
press Money Transfer Japan 
Co., Ltd ដៃលជា កៃមុហ៊នុ ផ្ទៃរបៃក ់
ឈានមខុ គៃ មយួ របស ់បៃទៃស ជប៉នុ 
បាន បង្កើត ភាពជា ដៃគូ ដើមៃបី ផ្តល់ 
សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ កាន់តៃ បៃសើរ 
ឡើងដល់ បៃជាជន កម្ពុជា ទាំងអស់ 
ដៃល រស់នៅបៃទៃស  ជប៉ុន ។ តាម- 
រយៈ    ធនាគារ ឯកទៃស វើ ង ឥឡូវនៃះ 
បៃជាជន អាច ផ្ញើ បៃក់ ដៃល រក បាន 

មក ទៃទៃង់ គៃួសរ របស់ ពួកគៃ បាន 
ភា្លាមៗ នៅ គៃប់ ទីកន្លៃង ក្នុងបៃទៃស 
កម្ពុជា ។ 

 លោក ម៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វើ ង បាន មន 
បៃសសន៍ថា ៖« ក្នងុអំឡុងពៃល មន  
ជំងឺ រាតតៃបាត កំពុង បន្ត បៃបនៃះ វា 
ចំាបាច់ ណាស់  ដៃល យើង ពងៃងឹ-
សមត្ថភាព សៃវា ផ្ទៃរបៃក់ ឆ្លង បៃទៃស 
ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ តមៃវូការ របស់ ស ហ- 
គ មន៍ យើង ។ ពលករ កម្ពជុា នៅ ជបុ៉ន 
ឥឡូវ អាច ផ្ញើ បៃក់ មក ផ្ទះ ទោះជា នៅ 
ដល់ ភូមិ ដច់សៃយល ក៏ដោយ » ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន មន បៃជាជន កម្ពុ ជាជាង 
១០.០០០នាក់កំពុងធ្វើការ នៅ 
បៃទៃស ជប៉ុន ។ តាមរយៈ ភាពជា- 
ដៃគូ នៃះ  ពួកគៃ អាច ទៅ ម៉ាសុីន អៃ - 
ធី អឹម ណាមួយ និង សខ ណាមួយ 
នៃ កៃុមហ៊ុន City Express ជប៉ុន 
ហើយ ជៃើសរើស ផ្ញើ បៃក់ តាមរយៈ   
វើ ង ។ បនា្ទាបម់ក ពកួគៃ នងឹ ទទលួបាន 
លៃខ កដូ ៨ ខ្ទង ់សមៃប ់កៃមុគៃសួរ 
របស់ ពួកគៃ ដើមៃបី ដក បៃក់ នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា  តាមរយៈ ភា្នាក់ងរ វើ ង 
ដៃលមន ជាង ៩០០០កន្លៃង។ 

 លោក Shrestha Mahesh 
Kumar បៃធន នាយក បៃតិបត្តិ នៃ 
កៃមុហ៊នុ City Express ជប៉នុ បាន 
មនបៃសសន៍ថា ៖« យើង ជឿជាក់ 
ថា  ភាពជា ដៃគូ នៃះ  នឹង បង្ហាញ 
សមត្ថភាព សៃវា ហរិញ្ញវត្ថ ុរបស ់យើង 
តាមរយៈ ការផ្តល់ សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ 
កាន់តៃ បៃសើរ ឡើងដល់ បៃជាជន 
កម្ពុជា ទាំងអស់ ។ បណា្តាញ ដ៏ រឹងមំ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ទាំង២  នឹង ផ្តល់ 
ការផ្ទៃរ  បៃក់ ភា្លាមៗ និង មន សុវត្ថិ-
ភាព  ដៃលមន សរៈសំខន់ ណាស់ 

សមៃប់ បៃជាជន កម្ពុជា  ដៃល រស់- 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ជ ប៉ុន ។ 

 កៃុមហ៊ុន City Express ជប៉ុន 
និង វើ ងបាន តាំងចិត្ត បៃើ សមត្ថភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ពួកគៃ ដើមៃបី ជា 
បៃយោជន៍ ដល់ សហគមន៍ ។ កៃុម-
ហ៊ុន City Express ជប៉ុន ប្តៃជា្ញា 
ផ្តល ់ដណំះសៃយ ផ្ទៃរបៃក ់លឿន 

រហស័ គរួ ទកុចតិ្ត នងិ មន សវុត្ថភិាព 
ដល់ អតិថិជន តាមរយៈ បណា្តាញ 
ភា្នាក់ងរ នៅ ទូទាំង ពិភពលោក ។ 
ដូចគា្នានៃះដៃរ ចក្ខុវិស័យ របស់ វើ ង គឺ 
ផ្តល់ជូន បៃជាជន កម្ពុជា គៃប់រូប នូវ 
លទ្ធភាព ទទួលបាន សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ 
តាម ទូរស័ព្ទ  ជាមួយ បណា្តាញ ភា្នាក់-
ងរ វើ ង នៅទូទាំងបៃទៃស ៕  

 វី ង  និង City Express ជបុ៉ន ចាប់ ដៃគូ ដើម្ីប សមៃលួការ ផ្ទៃរបៃក់ មក កម្ពជុា
 ភាពជា ដេគូ រវាង City Express ជបុ៉ន  និង ធនគារ ឯកទេស វី ង ជួយ ឱេយ ពលករ ខ្មេរ  
នៅ បេទេស ជបុ៉ន អាច ផ្ញើ បេក់ បាន ភា្លាមៗ ដើមេបី ផ្គត់ ផ្គង ់គេសួារ នៅក្នងុ បេទេស កម្ពជុា 

តាមរយៈធនគារឯកទេស វីង ពលករខ្មេរអាចផ្ញើបេក់មកពីជបុ៉នបានយ៉ាងងាយសេលួ។

លោក ម៉ានូ រា៉ាចាន់ លោក  Shrestha Mahesh Kumar 



តពីទំព័រ ១...មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ
នៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគ្ូ-
ឧទ្ទ្សនិងគ្ូបង្ៀន ឆ្លើយតបនឹង
ការពង្ឹងការអប់រំតាមប្បឌីជីថល។
ពធិីចុះហត្ថលខ្ាផ្តល់ជនំយួន្ះរៀបចំ

ឡើងតាមបព្ន័្ធអនឡាញកម្អធបិ-
តីភាពលោកហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្ី
កស្ងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីានងិលោក
RhoHyunJunនាយកបច្ាំបទ្ស្
ន្ KOICA នៅកម្ពុជា នៅទីស្ដីការ
ក្សួងអប់រំកាលពីថ្ង្ទី២៤ខ្មីនា។
តាមរយៈគម្ងថវកិាជនំយួន្ះនងឹ

អនវុត្តរយៈពល្៥ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នា២ំ០២១-
២០២៦ដោយផ្ដោតលើសកម្មភាពមួយ-
ចនំនួដចូជា១ការកល្ម្អកម្មវធិីសកិស្ា
នងិសៀវភៅសកិស្ាគោលICT២ការអភ-ិ
វឌ្ឍសមត្ថភាពលើការបង្ៀននិងរៀន
ICT៣ពង្ឹងហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
ICTនៅមជឈ្មណ្ឌលគរុកោសល្យភមូិភាគ
នងិសាលាគោលដៅនងិទ៤ីពង្ងឹនងិ
ជំរុញការដឹកនាំគ្ប់គ្ងការអនុវត្ត
កម្មវិធីICTនៅកម្ិតសាលារៀន។
លោក ហង់ជួនណារ៉ុន ថ្ល្ងអំណរ-

គណុដល់រដ្ឋាភបិាលន្សាធារណរដ្ឋករូ៉្
ដ្លបានគាំទ្ទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
និងបច្្ចកទ្សលើការអនុវត្តគម្ង
ន្ះ។លោករដ្ឋមន្្ដីថ្លង្ថា៖«គមង្ន្ះ
នងឹជាឱកាសថ្មីមយួបន្ថម្ទៀតក្នងុការ-
ជយួកល្ម្អគណុភាពការអបរ់ំនៅកមិ្ត

មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិស្បតាមបរិបទ
ន្ការអប់រំប្បឌីជីថលកម្ពុជា»។
លោកRhoHyunjunលើកឡើងថា

KOICAសងឃឹ្មថាគមង្ន្ះនងឹចលូ-
រួមចំណ្កក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំ
ICTនងិជយួដល់គោលដៅយទុ្ធសាស្ត្
ចតុកោណរបស់កម្ពុជាការអភិវឌ្ឍធន-
ធានមនុស្សតាមរយៈការពង្ឹងគុណ-
ភាពអប់រំវិទ្យាសាស្ត្និងបច្ច្កវិទ្យា។
លោករស់សវុាចាអ្នកនាពំាកយ្កស្ងួ-

អប់រំបានថ្ល្ងពីម្សិលមិញថាតាមរយៈ
ការផ្តល់ថវិកា៧លានដលុា្លារន្ះគឺដើមប្ី
លើកកម្ពស់សមត្ថភាពការអប់រំបច្ច្ក-
វិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុ-
កោសលយ្ភមូិភាគខត្្តនងិសាលាមធយ្ម-
សិក្សាបឋមភូមិនៅកម្ពុជា។
លោកថ្ល្ងថា៖«ក្មកិច្ចសហការជា-

មួយKOICAន្ះក្សួងអប់រំផ្តោតលើ

ការលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិគ្ូឧទ្ទ្សនិង
គ្ូបង្ៀនក្នុងការអប់រំបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌-
មានវិទ្យានៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោ-
សល្យភូមិភាគខ្ត្តនិងសាលាមធ្យម-
សិក្សាបឋមភូមិនៅខ្ត្ត កំពង់ចាម
ព្វ្ងតាក្វនិងកណា្តាល»។
បើតាមលោកសុវាចាកិច្ចសហការជា-

មួយKOICAន្ះ នឹងផ្តល់នូវអាហារូប-
ករណ៍ថា្នាក់អនុបណ្ឌិតជូនគ្ូឧទ្ទ្ស
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សាសៀវ-
ភៅសកិស្ាកុពំយ្ទូរ័ការបពំាក់កុពំយ្ទូរ័នងិ
ការកល្ម្អបន្ទប់សមប្់បង្ៀនកុពំយ្ទូរ័
នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិ-
ភាគខត្្តនងិសាលាមធយ្មសកិស្ាបឋម-
ភូមិទាំង៤ខ្ត្តគោលដៅខាងលើ។
លោកបានបន្តថា៖«កិច្ចសហការ

ជាមួយKOICAន្ះឆ្លើយតបនឹងការ-
ពងឹ្ងការអបរ់ំឌជីថីលរបស់ក្សងួអបរ់ំ

ដល្ស្ថតិក្នងុផន្ការយទុ្ធសាស្្តវសិយ័
អប់រំឆ្នាំ២០១៩-២០២៣»។
តាមការច្ញផ្សាយរបាយការណ៍

ស្វជ្វរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី
(ADB)កាលពីថ្ង្ទី១៩ខ្មីនាបាន-
បង្ហាញថាដើមប្ីធ្វើការផ្លាស់ប្ដរូការសកិស្ា
ទៅប្បឌីជីថល គឺត្ូវចាប់ផ្ដើមពីគ្ូ-
បងៀ្ន។ គ្ូចាំបាច់ត្ូវមានឧបករណ៍
និងការបណ្តុះបណា្តាលដើម្បីដឹកនាំ
សសិស្ឱយ្ទទលួជោគជយ័ក្នងុការឈាន-
ទៅរកការសិក្សាប្បឌីជីថលប្កប-
ដោយប្សិទ្ធភាព។
បើតាមADBដើមប្ីស្វង្រកការយល់ដងឹ

ពបីញ្ហាន្ះគឺបានធ្វើការសកិស្ាលើប្ទស្
ចំនួន៤រួមមានអ៊ូសប្គីសា្ថានសាធា-
រណរដ្ឋគៀរហ្សីុ កម្ពុជា និងបង់កា្លាដ្ស
ដោយស្ទង់មតិអពំីការត្ៀមខ្លនួរបស់គ្ូ
លើផ្ន្កសំខាន់ៗចំនួន៣គឺការយល់ដឹង
ពីដំណើរការឌីជីថលមូលដ្ឋានគ្ឹះន្
ឌីជីថលនិងជំនាញឌីជីថលកម្ិតខ្ពស់។
ការស្វជ្វន្ះបានធ្វើលើគ្ូចំនួន

២៣៦៥៨នាក់ដ្លភាគច្ើនមកពី
សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ
ក្នុងនោះប្ហ្ល៥៨%គ្ូមកពីតំបន់
ជនបទទាំងគ្ឹះសា្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯក-
ជន។ អ្វីដ្លរកឃើញនៅក្នុងផ្ន្កន្
ការដំណើរការការរៀននិងការបង្ៀន
តាមបប្ឌជីថីលីគឺគូ្បង្ៀនទាងំអស់
ត្វូភា្ជាបទ់ៅបណា្តាញអុនីធណឺតិលើផ្នក្
ន្ឧបករណ៍និងវិធីន្ការបង្ៀនទំាង-
អស់។ ក្នុងនោះ៦០%-៨០% ន្គ្ូ-
បង្ៀនបានប្ើប្ស់អុីនធឺណិតតាម-

រយៈទូរស័ព្ទរបស់ពួកគ្ផ្ទាល់។
ការស្វជ្វរកឃើញថា គ្ូបង្ៀន

៦០% កម្ប្ើប្ស់អីុម្លដើម្បី
ប្ស្័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទ្។
អ្វីដ្លគ្ូកម្ប្ើទៀតនោះគឺការប្ើ-
ប្ស់Dropbox ឬGoogleDrive
សម្ប់ការច្ករំល្កព័ត៌មាន។ប៉ុន្ដ្
គ្ូបង្ៀនបរ្ជាមានជនំាញក្នងុការប្ើ-
ប្ស់បណា្តាញសង្គម ដូចជាTele-
gramWhatsAppFacebook
ទៅវិញដ្លប្ព័ន្ធបណា្តាញសង្គមជា
គុណវិបត្ដិ និងមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធ
សមប្់ការរៀនឬការបង្ៀនទ។្ការ-
សិក្សារកឃើញថា៖«គន្លឹះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ
ការបង្ៀនរបស់គូ្តាមប្បឌីជីថល
ប្កបដោយជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យ-
អប់រំ គឺត្ូវលើកកម្ពស់ជំនាញផ្ន្ក-
ឌីជីថលដល់គ្ូបង្ៀន»។
លោកសុវាចាថ្ល្ងថាមុននិងក្នុងបរិ-

ការណ៍កវូដី១៩កស្ងួអបរ់ំបន្តលើកកម្ពស់
ការបណ្តុះបណា្តាលគ្ូបង្ៀនតាមរយៈ
ការបន្តអនុវត្តកំណ្ទម្ង់គ្ឹះសា្ថាន
បណ្តុះបណា្តាលគ្ូនងិលើកកម្ពស់គណុ-
វុឌ្ឍិគ្ូបង្ៀនដោយបន្តអនុវត្តផ្នការ
កំណ្ទម្ង់គ្ឹះសា្ថានបណ្តុះបណា្តាលគ្ូ។
លោកថ្ល្ងថា៖«គ្ូបង្ៀនក៏ទទួល

បានវធិសីាស្្តបង្ៀនថ្មីៗ រមួមានការ-
រៀនសូត្សកម្មការរៀនប្បសា្ថាបនា
ការរៀនតាមប្បដោះសយ្បញ្ហាការ-
រៀនតាមប្បស្វជ្វនិងការរៀនតាម-
ប្បរិះរក រួមទាំង បច្ច្កទ្សគ្ប់គ្ង
ថា្នាក់រៀនផ្ទាល់និងតាមអនឡាញ»៕
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កូរ៉េផ្តល់ថវិកា...

គ្របូង្រៀន នៅក្នងុ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល មួយ  នៅ ខ្រត្ត តាក្រវ ពី ឆ្នា ំមុន ។ រូបថតក្សួងអប់រំ

បញ្ជនូអ្នកជួញគេឿងញៀន២នាក់ទៅតុលាការនៅថ្ងេនេះ
គឹម  សា រុំ

តាក្រវៈ កងរាជអាវុធហត្ថ-
ខ្ត្តតាក្វ កំពុងរៀបចំបញ្ជូន
ជនសង្ស័យបុ្សសី្២នាក់ទៅ
សាលាដំបូងខ្ត្តតាក្វនៅថ្ង្
ន្ះពាក់ព័ន្ធករណីជួញគ្ឿង-
ញៀនជតិ៦គឡីូបនា្ទាប់ពីចាប-់
ខ្លួនពីយប់ថ្ង្ទី២២មីនានៅ
ភូមិព្ជ្ចង្វារឃំុបឹងត្ញ់ខាង-
ជើងស្ុកសំរោងខ្ត្តតាក្វ
និងមា្នាក់ចាប់នៅភ្នំព្ញ។
លោកវរស្នីយ៍ឯកង៉្ត

ចាន់ធីម្បញ្ជាការរងកងរាជ-
អាវុធហត្ថខ្ត្តតាក្វបានឲ្យ
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដឹងពីម្សិលមិញថា
ជនសង្ស័យឈ្មោះ ច្មគឹម-
ស្៊ុនភ្ទប្ុសអាយុ២៧ឆ្នាំ
រស់នៅភូមិព្ជ្ចង្វារ ឃុំបឹង-
ត្ញ់ខាងជើងស្ុកសំរោង
ខ្ត្តតាក្វនិងមា្នាក់ទៀតឈ្មោះ
ហ្ងចឹ្បភ្ទសី្អាយុ៣១ឆ្នាំ
មានលនំៅភមូិពទ្ា១សង្កាត់
ចោមចៅ៣ខណ្ឌពោធិ៍ស្ន-
ជ័យរាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកថា៖«ករណីន្ះមន្ត្ី

ជំនាញយើងបានសាកសួរជន-
សង្ស័យនិងរៀបចំឯកសារពាក់-
ព័ន្ធទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់អស់

ហើយហើយយើងបញ្ជនូពួកគ្
ទៅតុលាការនៅថ្ង្ស្អ្កន្ះ
(ថ្ង្ទី២៦មីនា)»។
លោកបន្តថា មុនបង្ក្បគឺ

សមត្ថកិច្ចជំនាញកងរាជអាវុធ-
ហត្ថខ្ត្តបានស្វជ្វដឹងថា
មានករណីជញួដរូគ្ឿងញៀន
នៅក្នងុភូមិសាស្ត្សុ្កសំរោង។
បនា្ទាប់មកក៏សំុការសម្បសមួ្ល
ផ្លូវច្បាប់ពីលោកជីវចាន់តារា
ព្ះរាជអាជា្ញាអមសាលាដំបូង
ខ្ត្តតាក្វដើម្បីចុះប្តិបត្តិការ។
លោកបន្តទៀតថាប្តិបត្តិ-
ការន្ះដឹកនំាដោយលោកអនុ-
ស្នីយ៍ទោហួតវឿននាយ

ការិយាល័យប្ឆំងគ្ឿងញៀន
និងទទួលបញ្ជាពីលោកឡាឡ្
ម្បញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថ-
ខ្ត្តដោយមានកិច្ចសហការពី
កងរាជអាវុធហត្ថស្ុកសំរោង
ផង។ក្នងុបត្ិបត្តកិារនៅម៉ោង
ជាង១០យប់ថ្ង្ទី២២មីនា
នោះសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់បានឈ្មោះ
ច្មគឹមស្៊ុន។ រីឯវត្ថុតាង
ដ្លដកហូតមានម្សៅក្ម
ពណ៌សថា្លា(សង្ស័យគ្ឿង-
ញៀន)បានចំនួន១កញ្ចប់
ទម្ងន់២៥,៩១ក្មនិងទូរ-
ស័ព្ទដ្១គ្ឿង។
បើតាមលោកចាន់ធីបនា្ទាប-់

ពីសួរចម្លើយឈ្មោះច្មគឹម-
ស្៊ុនបានសារភាពថា រូបគ្
ជាអ្នកយកគ្ឿងញៀនពីស្ត្ី
មា្នាក់ឈ្មោះហ្ងច្ឹប នៅ
សង្កាត់ចោមចៅ៣ខណ្ឌពោធិ៍-
ស្នជ័យរាជធានីភ្នំព្ញរួច
ដឹកមកច្កចាយនៅតាក្វ។
បនា្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចលោក
បានសុំសហការពីកងរាជអា-
វុធហត្ថលើផ្ទ្ប្ទ្សនិងកង
រាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំព្ញ
ដោយមានការសម្បសម្ួល
ផ្លូវច្បាប់ពីលោកច្ឹងខ្មោ
ព្ះរាជអាជា្ញាអមសាលាដំបូង
រាជធានីភ្នំព្ញទើបចាប់បាន
ស្ត្ីឈ្មោះ ហ្ងច្ឹប សា្នាក់-
នៅផ្ទះជួលក្នុងភូមិព្ទា១
សង្កាត់ចោមចៅ៣ខណ្ឌពោធិ៍-
ស្នជ័យរាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកចាន់ធីបន្តថាលុះទៅ

ឆ្កឆ្រផ្ទះជួលឈ្មោះ ហ្ង
ច្ឹប១កន្ល្ងទៀតនៅក្នុងភូមិ-
សង្កាត់ដដ្លក៏ឃើញម្សៅ
ក្មពណ៌សថា្លា(ICE)ចំនួន
៥ដុំធំ និង៥កញ្ចប់តូចដ្ល
មានទម្ងន់៥៤៩៨,៨២ក្ម
មូ៉តូ១គ្ឿង និងសា្លាកល្ខរថ-
យន្តចនំនួ៦បន្ទះដល្ស្មើនងឹ
រថយន្ត៣គ្ឿង៕

ស្ត្រីសង្រស័យ(កណ្តាល)និងគ្រឿងញៀនដ្រលចាប់បាន  ។ រូបថតសហការី
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មន្ត្រ៖ី អាជ្ញា ធរ ជតិ អប្រសរា  មិន បាន រំលោភ យក  
ដី  ប្រជ ពល រដ្ឋ  ទៅធ្វើ ជ ភូមិ ធម្ម ជតិ  នោះ ទ្រ 

អោម ប៊ុនធឿន 

សៀម រាបៈ  អាជ្ញាធរ ជតិ- 
អបៃសរា  បាន បដិសៃ ធ ចំពោះ 
ការ ចោទ បៃកាន់ ដៃល ថា ខ្លួន 
បាន    រំលោភបំពាន  យក ដី បៃជ - 
ពលរដ្ឋ  នៅ ភូមិ តានី ឃុំ រុន តា - 
ឯក ក្នងុ សៃកុ បនា្ទាយសៃ ី  ទៅ ធ្វើ  
ជ ភមូ ិធម្មជត ិ ដើមៃប ីទាកទ់ាញ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ខណៈ    ពល រដ្ឋ ២៤ 
គៃសួារ ក្នងុ ចំណោម ៣៨ គៃ ួសារ  
ក្នងុ តំបន់ នោះ នៅ មិនទាន់  ទទួ ល-  
យក  តាម កា រ  ដោះ សៃយ  របស ់ 
អាជ្ញាធរ អបៃសរា នៅ ឡើយ ។ 

អ្នកនាំពាកៃយ អាជ្ញាធរ ជតិ- 
អបៃសរា លោក ឡុង កុសល បៃ ប់  
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី មៃសិលមិញ 
ថា ការធ្វើ ភូមិ ធម្មជតិ នៅ ភូមិ 
តានីឃំុ រុន តា ឯកសៃកុ បនា្ទា យ - 
សៃី គឺជ រឿង ដៃល បាន ដោះ - 
សៃយ រួចរាល់ ជចៃើន ឆ្នាំ មក - 
ហើយ។ អាជ្ញាធរ មិនបាន រំលោ ភ-   
បំពាន ដី បៃជ ពលរដ្ឋ ទៃ ពៃះ 
បញ្ហា តៃូវបាន សមៃប សមៃួល 
និង ដោះសៃយ រួចហើយ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«អត ់ដៃល 
មាន សា្ថាបន័រដ្ឋ ណា  ទៅ ទន្ទៃន 
ដី បៃជពលរដ្ឋ ទៃ អាជ្ញាធរ- 

អបៃសរា ក៏ គ្មាន រឿង អី ដៃល តៃូវ 
ទៅ ទន្ទៃន ដី ហ្នងឹ យកមក គៃប់ - 
គៃង អី ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ ជ ដំណោះ - 
សៃយ យើង បានធ្វើ ការដោះដរូ 
យើង បានធ្វើ ការ ទិញ ពី បៃជ - 
ពលរដ្ឋហើយ កន្លង មក  បៃជ - 
ពលរដ្ឋ ទទួលបាន ការដោះ សៃ យ   
រួចរាល់ អស់ហើយ ពី គណៈ - 
កម្មការ ជំនាញ ដៃល ចុះទៅ ធ្វើ 
កិច្ច ការងារ ហ្នឹង»។ 

 ចំពោះ ការ  ធ្វើ ភូមិ ធម្ម ជតិ 
ដើមៃបី ទាក់ទាញ ទៃសចរ នៃះ 
មន្តៃី ជំនាញ មាន គោលការណ៍ 
ដោះសៃយ បញ្ហា តៃឹម តៃូវ 
ចៃបាស់ លាស់ នៅឡើយ តៃ បៃជ - 
ពលរដ្ឋ មួយចំនួន  ដៃល មិន- 
ពៃម ចូលរួម ជមួយ អាជ្ញាធរ 
ក្នុង ការធ្វើ កិច្ចការ នៃះ  រួមគ្នា 
ប៉ណុោ្ណោះ។   លោក ថ្លៃង ទៀត ថា ៖ 
«មាន បៃជពលរដ្ឋ មួយចំនួន  
មនិ ចលូរមួ សហការ មនិ អនវុត្ត 
ទៅតាម ចៃបាប់ និង អ្វីដៃល បាន 
ពៃមពៃៀង គ្នា ក្នុង ពៃល កន្លង- 
ទៅ ហើយ គត ់ចៃះតៃ តវ៉ា គត ់
ថា  អ៊ចីៃះ ថា អ៊ចីុះ ទៅតាម ការ- 
ញុះ ញង ់របស ់ជនខលិ ខចូ មយួ 
ចំនួន ដៃល មាន បំណង ផៃសៃង »។ 

លោក...តទៅទំព័រ  ៦ អ្នក ភូមិ តវ៉ា នៅលើ ដី ជម្លោះ  ជា មួយ អាជា្ញាធរ អប្សរា ពី ថ្ង ្  ២២  មីនា ។ រូប ហ្វៃស ប៊ុក 

កម្ពជុ និង រដ្ឋ សមាជិក អាស៊ាន  ប្ត្រជ្ញា  ស្តារ ឡើង វិញ  នូវ ការ ដឹក ជញ្ជនូ ក្នងុ តំបន់ 
ឡាយ សា មាន

ភ្នំព្ញៈ កម្ពុជ  និង រដ្ឋ ជស មា ជិ ក 
អាសា៊ាន បាន ប្តៃជ្ញា  ធ្វើការ សា្តារ ឡើង វញិ  
នូវ ការដឹកជញ្ជនូ ក្នងុ តំបន់ នៃ រដ្ឋ ជ សមា - 
ជិក អាសា៊ា ន  ដើមៃបី ឱៃយ កាន់ តៃមាន បៃសិ ទ្ធ - 
ភាព ខណៈ វិបត្តិ កូ វីដ១៩ កំពុង ធ្វើឱៃយ 
ប៉ះពាល់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ វិស័យ ដឹក- 
ជញ្ជូន នៅក្នុង តំបន់  ។

ការ ប្តៃជ្ញា នៃះ តៃវូបាន ធ្វើ ឡើង នៅក្ន ុង  
កិច្ច បៃជុំ កៃុមការងារ សមៃបសមៃួល 
ការដកឹជញ្ជនូ អាសា៊ាន លើក ទ៤ី០ តាម 
បៃព័ន្ធ វី ដៃអូ ពី ចមា្ងាយ រយៈពៃល ២ថ្ងៃ   
គឺ  នៅ ថ្ងៃទី ២៣-២៤ ខៃមីនា ដោយ កម្ព ុជ 
ធ្វើជ មា្ចាស់ ផ្ទះ  នៃ កិច្ចបៃជំុ នៃះ ដៃល  មាន- 
ការចូលរួម ពី មន្តៃី ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ  នៃ 
កៃសួង សាធា រណការ និង ដឹកជញ្ជូន 
កម្ពុជ និង តំណាង បៃទៃស នៃ រដ្ឋ ជ 
សមា ជិក អាសា៊ាន។

លោក គង់ សុផល អគ្គនា យក រងនៃ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន ដកឹជញ្ជនូ ផ្លវូគោកដៃ ល 
ដកឹនា ំកចិ្ចបៃជុ ំនៃះ បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី
មៃសិលមិញថា  កិច្ចបៃជុំ នៃះ ផ្តាត សំខាន់ 
ទៅ លើ កិច្ច ពៃម ពៀង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
អាសា៊ាន ចនំនួ ៤ ដើមៃប ីសា្តារឡើងវញិ នវូ 
ការដឹកជញ្ជូន ក្នុង តំបន់ ឱៃយ កាន់តៃ - 
បៃសើរ ។ កិច្ចពៃមពៃៀង ទាំង នោះ  រួម - 
មាន កិច្ចពៃម ពៃៀង ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ អា - 

សា៊ាន  ស្តពី ីការដកឹជញ្ជនូ ទនំញិ ឆ្លងកាត ់ 
កចិ្ចពៃម ពៃៀង ស្តពី ីអន្ត ររដ្ឋ  ការដកឹជញ្ជនូ 
គៃប ់រូបភាព នងិ កចិ្ចពៃមពៃៀង សមៃប ់
ដកឹជញ្ជនូ អ្នកដណំើរ។ « កចិ្ច  ពៃម ពៃៀង 
នៃះ បានចាប់ផ្តើម ដំណើរការតិចៗ ហើ យ 
បុ៉ន្តៃ ដោយសារ បញ្ហា កូ វីដអី៊ចឹង កិច្ច ពៃ ម-  
ពៃៀង នៃះ មានការ រអាក់ រអួល ចៃើន» ។

ក្នងុ កចិ្ចបៃជុ ំនោះ  ដៃរកប៏ាន ព ិភាកៃសា ព ី
ការផ្ទៃរ ទនំញិ នៅតាម ពៃដំៃន ឱៃយនៅ បន្ត 
និង មាន លក្ខណៈ ងាយ សៃលួ ដល់ ការ - 
ដឹក ជញ្ជូន ។ លោក ថា៖«ស្វៃង រក វិធី 
ដើមៃបី ដោះសៃយ ការផ្ទៃរ ទំនិញ ផ្លាស់ - 

ប្តូរ  កៃបាល ឡាន កន្ទុយ សណោ្តោងឬ អនុ - 
ញ្ញាតឱៃយ រថយន្ត ដកឹទនំញិ ចលូ បៃទៃស 
ក្នុង រយៈពៃល ខ្លី ដៃល យើង បាន កំណត់ 
ដើមៃបីឱៃយ ដំណើរ ការ ទៅដោយ រលូន 
ហើយ ភាគចៃើន ចុះ ប្តូរ ទំនិញ នៅតាម 
ពៃំដៃន »។

តា ម រយៈ កិច្ចបៃជុំ នៃះ ថា្នាក់ដឹកនាំ 
កំពូល អាសា៊ាន  ក៏បាន ឯកភាព ទៅលើ 
ឯកសារ ចំនួន ២ គឺ កម្មវិធី សា្តារ ឡើង វិញ 
កៃយពី កូ វីដ១៩ និង ការរៀបចំ គន្លង 
ផ្លវូ ពសិៃស សមៃប ់អ្នកជនំញួ ដៃលមាន 
កាតព្វ កិច្ច ចៃញ - ចូល បៃទៃស បនា្ទាន់។

បើតាម លោកសុផល ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ  
នៃះ ការដឹកជញ្ជូន ឆ្លងកាត់ តាម តំបន់ 
នីមួយៗ តៃូវ បាន លើកយក មក ពិភាកៃសា 
លម្អតិ បន្ថៃមទៀត ដើមៃបី រិះរក វធិសីាស្តៃ 
ដោះសៃយ បញ្ហា បនា្ទាន់ ទាក់ទង នឹង 
វិបត្ត ិនៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដៃល កំពុង ធ្វើឱៃយប៉ះ- 
ពាល ់យ៉ាង ធ្ងន ់ធ្ងរ  ដល ់វសិយ័ ដកឹ ជញ្ជនូ  
នៅក្នងុ តំបន់ អាសា៊ាន ជពិសៃស សកម្ម - 
ភាព ទៃស ចរណ៍ និង ពាណិជ្ជ កម្ម នានា 
នៅក្នុង តំបន់ និង សកល លោក។

បៃធាន សមាគម ភ័ស្តុភារ កម្ម កម្ពុជ 
(CLA) លោកសុិន ច ន្ធី  ថ្លៃងថា ការ - 
អនុវត្ត នៃ ការដឹក ទំនិញ ឆ្លងកាត់ ក្នងុ តំប ន់ 
អាសា៊ាន  មាន ភាពល្អបៃសើរ ទោះ បី ជ 
មាន ឧ ប សគ្គ តចិ តចួ  ក្នងុអឡំងុពៃល នៃ 
ជំងឺ រា ត តៃបា ត កូ វីដ១៩ក្ត។ី «ការដឹក ជញ្ជ ូន  
ទ្វៃភាគ ីមាន ភាព រលនូ ដៃល បាន អនវុ ត្ត  
នាពៃល កន្លងមក ប៉ុន្តៃ ការដឹក ជញ្ជូន 
សមៃប់ ឆ្លង កាត់ ពី បៃទៃស ទី១ ទៅ 
បៃទៃស ទី៣ មិន ទាន់ បាន អនុវត្ត 
ជទូទៅ  នៅឡើយ ទៃ»។

លោក ឱៃយដងឹថា  រយៈពៃល ជង១ឆ្នា ំ 
នៃ វបិត្ត ិក ូវដី១៩នៃះ ធ្វើឱៃយ ការដកឹជញ្ជនូ 
មានការ រាំងស្ទះ ដោយសារកៃបខ័ណ្ឌ 
ក្នុង តំបន់ មានការ រឹត បន្តឹង សន្តិសុខ 
ផ្ទៃក្នងុ  ដើមៃប ីរកៃសា សវុត្ថភិាពរៀងៗខ្លនួ។ 
«ដោយ សារ បៃទៃស នីមួយៗ បាន រឹត- 
បន្តឹង ការឆ្លង កាត់ ដោយ សារ បញ្ហា កូ វីដ 

ឧទា  ហរ   ណ៍ ពីមុន យើង ឆ្លង កាត់ ទំនិ  ញ 
តៃ១ ថ្ងៃ តៃ ឥឡូវ អាច ចំណា យពៃល 
ចនោ្លាះ ពី ២ទៅ  ៣ថ្ងៃ»។

ជមួយ គ្នានៃះ ដៃរ បៃធាន សហព័ន្ធ 
សៃវូ  អង្ករ កម្ពជុ លោក សងុ សារន៉ ថ្លៃង 
ថា ក្នុង នាម អ្នក នាំចៃញ អង្ករ ទៅ កៃ 
បៃទៃស លោក សូមស្នើ ឱៃយ គៃប់ភាគី គិត - 
គូរ ដល់ បៃទៃស កម្ពុជ ក្នុង ការផ្តល់ ភាព- 
ងាយ សៃួល ក្នុងការ ដឹកជញ្ជូន។ លោក 
ថា៖«សូមឱៃយ ការបៃជំុ គិតគូរ ដល់ បៃទៃ ស  
ដៃលមាន ភាព បៃកួត បៃជៃង ទាប ជ អា - 
ទិភាព ផង ពីពៃះ នៅពៃល សា្ថានភាព 
បៃសើរ ហើយ បៃទៃស នីមួយៗនាំ គ្នា  
ដណ្តើ ម រស់»។ 

លោកថា  ជួនកាល ការ  ដឹក ជញ្ជូន  នៅ 
កបា៉ាល់ អត់ មាន កន្លៃង ដក់ ទៃគៃ ដណ្តើ ម 
យក អស់ហើយពី ពៃះ បៃទៃស ដៃល 
មាន  លទ្ធភាព ការបៃកួត បៃជៃង ខ្ពស់ 
បាន ទិញយក កន្លៃង ដឹក ទំនិ ញ បាន ធំ។ 
«អី៊ចឹ ង សូ ម ឱៃយមាន ការ ចៃ ក រំលៃក ក្នងុ     
កៃប ខ័ណ្ឌ អាសា៊ាន ស្មើៗ គ្នា» ។ 

លោក ឱៃយដឹង ដៃរ ថា បច្ចុបៃបន្ន កម្ពុជ 
នៅ ពុំទាន់ មានលទ្ធភាព  ក្នុងការ ដឹក - 
ជញ្ជូន ទៅ សហរដ្ឋ អា មៃ រិក  អូស្តាៃលី 
ចិន និង សហភាព អឺរ៉ុប បាន នៅឡើយ 
ទៃដោយ ពឹង ផ្អៃកទៅ លើ កំពង់ផៃ សិង្ហ - 
បរុ ីនងិ មា៉ា ឡៃសុ ីជដើម ដើមៃប ីដកឹជញ្ជនូ 
ទៅ បៃទៃស ទី ៣៕ 

រថយន្ត ដឹក ទំនិញ  នៅ ច្ក ពំ្ ដ្នក្នងុ ខ្ត្ត ប្៉ លិន ពីថ្ង ្ទី ២៣   ខ្ មីនា ។ រូបថត កៃសួង កសិកម្ម 



តពីទំព័រ១...គាត់មានរលាកសួត
ទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរខា្លាំង និងខ្សោយ
សួតខា្លាងំនិងបានប្ើប្ស់មា៉ាសី៊នជំនួយ
ផ្លូវដង្ហើមនៅថ្ង្ដដ្លនោះ រហូតមក
ដល់ថ្ង្ចង៊កយ្ន្ះ។ប៉ន៊្ត្ដោយសារ
ការរលាកសតួទាងំសងខាងធ្ងន់ធ្ងរខា្លាងំ
ទៅៗនិងខ្សោយសួតខា្លាងំទៅៗអ្នកជំងឺ
បានបាត់បង់ជវីតិទោះជាមានការខិតខំ
បឹ្ងប្ងយកចិត្តទ៊កដាក់អស់ពីសមត្ថ-
ភាពពីសំណាក់ក្៊មគ្ូព្ទ្យក៏ដោយ។
របាយការណ៍ដដ្លបានបន្តថាប៊រស

ជនជាតិចិន តូ្វបានដាក់ឱ្យសម្ក
ព្យាបាលនៅមន្ទរីព្ទ្យជ័យជំនះបន្ទាប់ពី
ត្ស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩ រហូតដល់ថ្ង្ទី
១៨ខ្មីនឆ្នាំ២០២១អាការប៊រស
ន្ះមានសភាពហត់ខា្លាំងជាមួយនឹង
លទ្ធផលពីក្ម៊គ្ូពទ្យ្ពនិតិយ្ឃើញថា
មានការថយច៊ះនូវអ៊កសី៊ហ្ស៊្នសម្ប់
ការដកដង្ហើមខា្លាងំ ក៏បានបញ្ជនូបន្ត
ព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យមិត្តភាពខ្ម្រ-សូ
វៀតនៅថ្ង្ទី១៨ខ្មីនឆ្នាំ២០២១
ប៉៊ន្ត្សា្ថានភាពរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដូច
នឹងអាការរបស់អ្នកជងំឺជនជាតិខ្ម្រ
ខាងលើដ្រ។
តាមស្ចក្តីប្កាសរបស់ក្សួង

ស៊ខាភិបាលថា៖«ជាការសន្និដា្ឋានរបស់
ក្៊មគ្ូព្ទ្យ ប៊រសទាំង២ ខាងលើ គឺ
បានសា្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ
កូវីដ១៩វាយលក៊លឿន ធ្វើឱ្យរលាក
សួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរ និងខ្សោយ

សួតខា្លាំងព្ក»។
លោកស្ី ឱ វណ្ណឌីនអ្នកនំពាក្យ

ក្សួងស៊ខាភិបាល បានលើកឡើង
កាលពីសបា្តាហ៍ម៊នថានៅមានអ្នកជំងឺ
ដ្លមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាច្ើនរូបទៀត
ដ្លក្៊មគ្ូព្ទ្យកំព៊ងព្យាយាមជួយ-
សង្គ្ះ ដោយលោកស្ីធ្វើការអំពាវ-
នវដោយការអង្វរដល់ប្ជាពលរដ្ឋ
ទាងំអស់់ត្វូរមួគា្នាចៀសវាងឱយ្បាននវូ
ការឆ្លងនូវវីរ៊សកូវីដ១៩ន្ះ។
លោកសាស្តា្ចារ្យវ្ជ្ជបណ្ឌិត វា៉ាន់

មិចឯកទ្សព្យាបាលជំងឺសួតជំងឺហឺត
និងអាល្្លកហ្ស៊ីន្មន្ទីរព្ទ្យមិត្តភាព
ខ្ម្រ-សូវៀត បានលើកឡើងថា លោក
មានបទពិសោធជាង១ឆ្នាំក្ន៊ងការ-
គ្ប់គ្ងនិងព្យាបាលជំងឺកូវីដដោយ
គា្មានការភយ័ខា្លាចឬតក់ស្លត៊ឡើយប៉ន៊្ត្
ក្ន៊ងរយៈព្ល១ខ្ច៊ងក្យន្ះ គឺ
ចាប់ពីថ្ង្ទី២០ ខ្ក៊ម្ភៈ លោកប្រជា
មានភាពភ័យខា្លាច។
លោកបានសរស្រលើបណា្តាញសង្គម

ហ្វ្សប៊៊កលោកថា៖ «ខ្ញ៊ំមានអារម្មណ៍
ភ័យខា្លាចនិងពួ្យបារម្ភណាស់ពីព្ះ
វាជាប្ភ្ទម្រោគប្រូបថ្មី (variant
virusstrain)ដ្លក្ន៊ងរយៈព្លត្
២ទៅ៥ថ្ង្ វាវាយល៊កចូលសួតធ្វើឱ្យ
រលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរទាំងសងខាង»។
លោកវ្ជ្ជបណ្ឌតិវា៉ាន់មិចបានបន្តថា

ម្រោគន្ះគា្មានថា្នាំណាអាចសមា្លាប់វាបាន
ទ្ គឺមានត្អន៊វត្តឱ្យបានដាច់ខាត
តាមបស្ាសនរ៍បស់សម្តច្អគ្គមហា-
សន្បតីត្ជោហ៊ន៊សន្គឺ៣ក៊ំនងិ
៣ការពារទើបអាចទប់សា្កាត់ឬកាត់បន្ថយ

ការឆ្លងរាតត្បាតន្ម្រោគន្ះបាន។
គួរបញ្ជាក់ផងដ្រថាអ្នកជំងឺចំនួន៧

នក់ដ្លបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារ
ជំងឺកូវីដ១៩ក្ន៊ងនោះមាន ប៊រសជន-
ជាតិខ្មរ្អាយ៊៥០ឆ្នាំសា្លាប់កាលពីថ្ង្ទី
១១, ស្ត្ីជនជាតិខ្ម្រអាយ៊៦២ឆ្នាំ
បានសា្លាប់នៅថ្ង្ទី១៩, ប៊រសជនជាតិ
ខ្ម្រអាយ៊៤៦ឆ្នាំ បានសា្លាប់នៅថ្ង្ទី
១៩,ប៊រសជនជាតិខ្ម្រអាយ៊៧៥ឆ្នាំ
បានសា្លាប់នៅថ្ងទ្ី២១,ស្ត្ីជនជាតិខ្មរ្
អាយ៊៦២ឆ្នាំបានសា្លាប់នៅថ្ងទ្ី២៤នងិ
២នក់ច៊ងក្យប៊រសជនជាតិខ្ម្រ
អាយ៊៣៨ឆ្នាំ និងប៊រសជនជាតិចិន
អាយ៊៤៣ឆ្នាំ ដ្លបានសា្លាប់នៅថ្ង្ទី
២៥ខ្មីនឆ្នាំ២០២១។
ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរ៊សកូវីដ១៩ក្ន៊ងព្ឹត្តិ-

ការណ៍សហគមន៍នៅថ្ង្មស្លិមញិមាន
រហូតដល់ ៥៥នក់ដ្លធ្វើឱ្យចំនួន
អ្នកឆ្លងសរ៊បក្ន៊ងព្ឹត្តិការណ៍ន្ះ មាន
រហូតទៅដល់១៣៤៨នក់ខណៈថ្ង្
ន្ះក៏មានអ្នកដ្លបានព្យាបាលជា-
សះស្បើយចំនួន២៣នក់ផងដ្រ។
នៅថ្ង្ម្សិលមិញន្ះដ្រក្សួងស៊ខា-

ភិបាល បានរកឃើញអ្នកដ្លឆ្លងថ្មី
ក្ន៊ងព្ឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ក៊ម្ភៈ
មានចំនួន៥៥នក់ ក្ន៊ងនោះនៅទីក្៊ង
ភ្នំព្ញមានរហូតដល់៥០នក់ខណៈ
ខត្្តចនំនួ៥ផស្ង្ទៀតមានអ្នកឆ្លងត្
១នក់ប៉ណ៊្ណោះក្នង៊១ខត្្តគឺខត្្តសៀម-
រាបត្បូងឃ្ម៊ំកណា្តាលព្ះសីហន៊និង
ខ្ត្តកំពង់ធំ។
គិតត្ឹមព្ឹកថ្ង្ទី២៥ ខ្មីន ឆ្នាំ

២០២១ន្ះកម្ព៊ជាមានអ្នកឆ្លងវីរ៊សកូ-

វីដសរ៊បចំនួន១៨៧២នក់ក្ន៊ងនោះ
អ្នកដ្លបានជាសះស្បើយចំនួន
១០៥៦នក់អ្នកកំព៊ងសម្ក
ព្យាបាលចំនួន ៨០៩នក់ និងមាន
អ្នកសា្លាប់ចំនួន៧នក់។
ដោយឡ្កលោកឃួងស្ងអភិ-

បាលរាជធានីភ្នព្ំញបានណ្នំឱ្យមាន
ការពង្ឹងវិធានការសន្តិស៊ខស៊វត្ថិភាព
សណា្តាប់ធា្នាប់ និងរបៀបរៀបរយតាម
បណា្តាគោលដៅចតា្តាឡីស័កទាំងអស់
ក្ន៊ងមូលដា្ឋានរាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកថា៖«គ្ប់គោលដៅចតា្តាឡី-

ស័កទំាងអស់គឺស្ថតិក្មការគ្ប់គ្ង
របស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាល
រាជធានីភ្នពំ្ញហើយក្៊មការងារគ្ប-់
គ្ងទីតាំងចតា្តាឡីស័កត្ូវដាក់កមា្លាំង
ប្ចាំការ២៤ម៉ាង»។
លោកឃួងសង្បានបន្តថាចពំោះ

ព្លវ្លាដ្លអាចអន៊ញ្ញាតឱ្យនំ-
ចូលនូវកញ្ចប់អាហារឬសមា្ភារផ្ស្ងៗ
ជូនដល់អ្នកដ្លកំព៊ងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ត្ូវបានកំណត់ទៅតាមរបបអាហារ៣
ពល្។ទន្ទមឹគា្នានោះដរ្លោកសខ្ង
រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងមហាផ្ទ្ ក៏បានស្នើឱ្យ
អគ្គនយកដា្ឋានពន្ធនគារត្ូវបង្កើន
ការយកចតិ្តទ៊កដាក់ខ្ពស់ក្ន៊ងការពង្ឹង
ការអន៊វត្តវិធានការស៊ខាភិបាលនន
ការថ្រក្សោស៊ខភាព និងអនម័យ
ចំពោះជនជាប់ឃំ៊ ដើម្បីបងា្ការ ទប់សា្កាត់
ការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ដល់មន្ត្ីអន៊រក្ស
ពន្ធនគារនិងជនជាប់ឃ៊ំទាំងអស់នៅ
តាមពន្ធនគារនិងមណ្ឌលអប់រំក្ប្
ននទូទាំងប្ទ្ស៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈរដ្ឋមន្្តីកស្ងួការបរ-

ទស្លោកបក្់សខ៊ន៊ថ្លង្ថា
កម្ព៊ជាប្ត្ជា្ញាពង្ឹងយន្តការកិច្ច-
សហប្តិបត្តិការម្គង្គ-ឡាន-
ឆងសំដៅធ្វើឱ្យស៊ីជម្នូវ
ចំណងមតិ្តភាពនងិការគាទំ្ទៅ-
វិញទៅមករវាងបណា្តាប្ទ្សម្-
គង្គ និងចិនស្ថិតក្មសា្មារតីន្
ការជរំញ៊ការអភិវឌឍ្បក្បដោយ
ចីរភាព និងការតភា្ជាប់ប្ជាជន
ទាំងផ្ន្កសង្គមនិងវប្បធម៌។
លោកបក្់សខ៊ន៊ថ្លង្តាមរយៈ

លខិតិអបអរសាទរ«ទវិាសបា្ដាហ៍
ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការម្គង្គ-
ឡានឆង២០២១»ពីថ្ង្ទី២៤
មីនថា រយៈព្ល៥ឆ្នាំកន្លងមក
កិច្ចសហប្តិបត្តិការម្គង្គ-
ឡានឆងបានបងា្ហាញយា៉ាងចប្ាស់
នូវគ៊ណតម្ល្ន្ក្បខ័ណ្ឌកិច្ច-
សហប្តិបត្តិការដ្លជំរ៊ញឱ្យ
កាន់ត្ជិតស្និទ្ធរវាងប្ទ្សតាម-
ដងទន្ល្ទាងំ៦ក្នង៊ការដោះសយ្
បញ្ហាប្ឈមននក្ន៊ងតំបន់
ដោយឈរលើសា្មារតីបើកចំហ
បរិយាប័ន្ន និងបំព្ញបន្ថ្មជា-
មួយយន្តការកិច្ចសហប្តិបត្តិ-
ការអន៊តំបន់ផ្ស្ងទៀត។

លោកថ្ល្ងថា៖«ខ្ញ៊ំសូមលើក-
ឡើងសាជាថ្មីនូវការប្ត្ជា្ញាចិត្ត
របស់កម្ព៊ជា ក្ន៊ងការពង្ឹងយន្ត-
ការកិច្ចសហប្តិបត្តិការម្គង្គ-
ឡានឆងសំដៅធ្វើឱ្យស៊ីជម្
នូវចំណងមិត្តភាព និងការគាំទ្
ទៅវញិទៅមករវាងបណា្តាប្ទស្
មគ្ង្គនងិប្ទស្ចនិស្ថតិកម្
សា្មារតីន្ការជំរ៊ញការអភិវឌ្ឍ
ប្កបដោយចីរភាពនិងការ-
តភា្ជាប់ប្ជាជនរបស់យើងទាំង
ផ្ន្កសង្គមនិងវប្បធម៌»។
បើតាមលោកបក្់ស៊ខន៊កចិ្ច-

ពិគ្ះយោបល់ដោយបើកចំហ
កចិ្ចសហបត្ិបត្តកិារមគ្ង្គ-ឡាន-
ឆងបានផ្តល់នវូលទ្ធផលជាក់ស្តង្
ដោយបានរមួចណំក្ដល់ការអភ-ិ
វឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម ការក្លម្អ
សា្ថាប័ននៅតាមបណា្តាប្ទ្ស
នីមួយៗក្ន៊ងអន៊តំបន់។
លោករដ្ឋមន្ត្ីបន្តថាក្នង៊គោល-

បំណងធានឱ្យបាននូវការងើបឡើង
វញិន្សដ្្ឋកិច្ចសង្គមបក្បដោយ
ក្តីសងឃ្មឹខ្ពស់បន្ទាប់ពីវបិត្តិន្ជងំ-ឺ
រាតត្បាតកូវីដ១៩ត្ូវបានបញ្ចប់
ក្នង៊កិច្ចប្ជំ៊កំពូលន្កិច្ចសហប្តិ-
បត្តិការមគ្ង្គ-ឡានឆងលើកទ៣ី
កាលពីខ្សីហាឆ្នាំ២០២០ថា្នាក់-
ដកឹនំន្បណា្តាបទ្ស្មគ្ង្គ-ឡាន-

ឆងបានអះអាងជាថ្មីនវូការប្្តជា្ញា
យា៉ាងម៊តមាំក្ន៊ងការដោះស្យ
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល្បណា្តាល-
មកពជីងំឺរាតតប្ាតកវូដី១៩។បង្កើន
កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើវិស័យ-
ស៊ខភាពសាធារណៈតាមរយៈ
ការបង្កើតសហគមន៍ស៊ខភាព
សាធារណៈ។
លោកថាថា្នាក់ដឹកនំទាំងអស់

បានប្្តជា្ញាដោះស្យបញ្ហាពភិព-
លោកនងិតបំន់ផស្ង្ៗទៀតដោយ
ធាននវូបភ្ពកណំើនថ្មីតាមរយៈ
ការកសាងខ្ស្ក្វាត់អភិវឌ្ឍន៍
សដ្្ឋកចិ្ចមគ្ង្គ-ឡានឆងនងិការ-
ជរំញ៊ការធ្វើសហកម្មជាមួយចក្-
របៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិថ្មីតាម-

ផ្លវូគោក-សមទ៊។្លោកថ្លង្ថា៖
«ខ្ញ៊ំកម៏ានការចាប់អារម្មណ៍ផងដរ្
ចំពោះលក្ខណពិស្សន្កិច្ច-
សហបត្ិបត្តិការមគ្ង្គ-ឡានឆង
ដ្លត្ូវបានកំណត់ដោយការ-
អនវ៊ត្តប្កបដោយបស្ទិ្ធភាពនវូ
គមង្កចិ្ចសហបត្ិបត្តិការកម្
ការគាំទ្ពីមូលនិធិពិស្សកិច្ច-
សហបត្ិបត្តកិារមគ្ង្គ-ឡានឆង
ដល្បានផ្តល់អត្ថបយ្ោជន៍ជាក-់
ស្តង្ជាច្ើនក្នង៊ការលើកកម្ពស់
ជីវភាពនិងស៊ខ៊មាលភាពរបស់
ប្ជាជន»។
លោកឱ្យដឹងថាក្ន៊ងចំណម

គម្ងទាំងន្ះប្ទ្សកម្ព៊ជា
ទទួលអត្ថប្យោជន៍ពីគម្ង

ចនំនួ៥៥ដល្បានគាំទ្សកម្មភាព
កិច្ចសហប្តិបត្តិការលើវិស័យ-
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទការបង្កើតអាជីវ-
កម្មសហគមន៍ធនធានទឹកកសិ-
កម្មការតភា្ជាប់ផ្លវូអាកាសការអបរ់ំ
និងប្តិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាដើម។
កិច្ចសហប្តិបត្តិការម្គង្គ-

ឡានឆងត្វូបានបង្កើតឡើងក្នង៊
ឆ្នាំ២០១៥ដោយមានសមាជិក
សរ៊ប៦រួមមានកម្ព៊ជាចិនឡាវ
មយីា៉ានម់ា៉ាថ្នងិវៀតណាមដោយ
បានផ្តាតសខំាន់លើសសរស្តម្ភ៣
និងមានវិស័យអាទិភាពចំនួន៥។
លោកគនិភាបធ្ានវទិយ្ាសា្ថាន

ទំនក់ទំនងអន្តរជាតិន្រាជបណិ្ឌត្យ-
សភាកម្ព៊ជាថ្ល្ងថាកិច្ចសហប្-
តិបត្តិការម្គង្គ-ឡានឆងមាន
សារៈសខំាន់ណាស់សមប្់បទ្ស្
ន្អន៊តំបន់ម្គង្គ។
លោកថ្លង្ថា៖«កិច្ចសហប្តិ-

បត្តិការមគ្ង្គ-ឡានឆងកជ៏ាចក្
ស្ដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់១ទៀតនៅក្នង៊
តំបន់និងការគ្ប់គ្ងទឹក។ប៉៊ន្ដ្
បញ្ហា១ដ្លកំព៊ងកើតមានក្ន៊ង
កចិ្ចសហបប្ត្តកិារន្ះគឺបទ្ស្
ជាសមាជិក និងប្ទ្សផ្ស្ង-
ទៀតកំព៊ងសម្លឹងមើលទៅចិន
ចពំោះការគប្គ់ង្នងិប្ើបស្់
ទឹកដ្លគា្មានត៊ល្យភាព»៕
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អ្នក ស្លាប់ ...

លោកបេក់សុខុនរដ្ឋមន្តេកីេសួងការបរទេស។រូបថតក្សួងការបរទ្ស

មន្ត្រ ី ៖  អាជា្ញា ធរ-  
ជាតិ អប្រសរាមិន- 
បាន រំលោភ ...
តពីទំព័រ៥...ហួនរា៉ាវ៊ធហៅ

ហ៊ម៊អាយ៊ជាង៣០ឆ្នាំជាតណំាង
ពលរដ្ឋ២៤គ្សួារនៅភមូិតានីឃ៊ំ
រ៊នតាឯកបានថ្ល្ងថាបញ្ហាដីធ្លី
នៅទីនោះដើមឡើយគឺប៉ះពាល់
ប្ជាពលរដ្ឋចំនួន៣៨គ្ួសារ
ប៊៉ន្ត្ដោយមានការសម្បសមួ្ល
ដោះសយ្ពលរដ្ឋមយួចនំនួបាន
ទទួលយកនៅសល់២៤គ្ួសារ
ទៀតដ្លមិនទាន់ទទួលយកតាម-
ការដោះស្យរបស់អាជា្ញាធរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បញ្ហាត្ង់

ថាអាជា្ញាធរអប្សរាបានទៅទិញដី
ប្ជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះដូរឱ្យអ្នក
នៅភមូិផស្ង្។ដោយឡក្ពលរដ្ឋ
ទាំង៣៨គ្ួសារ ដ្លមិនព្ម
លក់ដីហ្នងឹគឺស៊ំធ្វើការដោះដរូជាដី
ប៊៉ន្ត្ការដោះដូរជាដីហ្នងឹគឺមិនបាន
គ្ប់គា្នាទ្ គឺបានត្១៤គ្ួសារ
ដ្លព្មទទួលសំណង ដោយ
ក្ន៊ង១គ្ួសារបានដីទំហំ២០
គ៊ណ៣០ម៉្ត្អ៊ីចឹងសល់២៤
គ្ួសារដ្លមិនព្មទទួលយក
តាមការដោះស្យ»។
លោកព៊ធប៉៊នអាយ៊៤០ឆ្នាំតំ-

ណាងបជ្ាពលរដ្ឋមា្នាក់ទៀតថ្លង្
ថាប្ជាពលរដ្ឋទាំង២៤គ្ួសារ
ចង់បានដីចំនួន៩៦ហិកតាសម្ប់
ពួកគាត់ធ្វើការប្ងច្កគា្នាទៅ-
តាមសភាពជាក់ស្ត្ងព្ះពួក-
គាត់ធា្លាប់អាស្័យផលនិងកាន់-
កាប់ដីន្ះជាច្ើនឆ្នាំមកហើយ។
លោកថាការប្ងច្ករបស់អា-

ជា្ញាធរមិនស្មើភាពគា្នាដោយអ្នក-
ខ្លះបានលយ៊អ្នកខ្លះបានដីហើយ
ដីនោះទៀតសោតមានទំហំមិន
ស្មើគា្នា។លោកបញ្ជាក់ថា៖«អា-
ជា្ញាធរគ្សម្ចឱ្យទំហំ២០គ៊ណ
៣០ម៉្ត្អ៊ីចឹងយើងទទួលយក
អត់បានទ្វាអត់សមរម្យដីតូច-
ព្កគិតទៅបើយកទៅជាកន្ល្ង
ដាក់ម៉៊ងមិនគ្ន់ផង។ពលរដ្ឋ
សទ៊្ធត្ធា្លាប់កានក់ាប់ដីរាប់ហកិតា
ដល់ឱយ្គា្នាប៉៊ណ្ណងឹចក្គា្នាម៉ច្កើត
គ្ួសារខ្លះមានសមាជិកច្ើន
រាប់សិបនក់ឯណះ»។
លោកសួសណារិនមន្ត្ីសមា-

គមអាដហ៊កប្ចាំខ្ត្តសៀមរាប
ថ្ល្ងថាអាជា្ញាធរជាតិអប្សរាគួរត្
កាត់ឆ្វៀលដីតបំន់នោះជនូពលរដ្ឋ
ឬផ្តល់សំណងសមរម្យដល់ពួក-
គាត់។លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការ-
ឈូសឆយយកដីពលរដ្ឋដោយ
ពំ៊មានផ្តល់សំណងគឺជាការរំលោភ
លើសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទោះបីពួក-
គាត់ព៊ំមានបណ្ណកម្មសិទ្ធិក៏ដោយ
ហើយយើងក៏ទទួលសា្គាល់ថា
អាជា្ញាធរភមូិឃ៊ំបានដងឹឮទទលួ-
សា្គាល់ថាពិតជាដីរបស់ពលរដ្ឋ
នៅតំបន់នោះម្ន»៕
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មន្ត្រជំីនាញកំពុងវិភាគសត្វជ្រកូជាង១០០ក្របាលដ្រលឈ្មញួលួចនំាចូលពីថ្រ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈមន្តៃី ជំនាញ អគ្គ- 
នាយ កដ្ឋា ន សុខ  ភាព ស ត្វ  និ ង 
ផ លិ  ត ក ម្មស ត្វនៃ កៃសួង ក សិ- 
ក ម្ម  រុក្ខាបៃមាញ់ និងនៃសាទ  
ក ំព ុង វភិា គ  ស ត្វ ជៃកូ ជា ង១០ ០ 
កៃបា ល ប នា្ទា ប់ ពីស ហ ករ ជា មួ យ 
ស ម ត្ថ កិ ច្ចខៃ ត្តស្ទឹងតៃង ចាប់ 
ឃាត់ រ ថយ ន្ត ១ គៃឿ ង និ ង  
អ្ន កបើ ក ប រ កលពី យប់ថ្ងៃ២  ៣  
មី នា  ខណៈ មា្ចាស ់ល ួចនា ំច ូល ពី 
បៃទៃ សថៃតា ម  ចៃកពៃដំៃន  
កម្ពុជា- ឡាវ ក្នុង ខៃត្ត ស្ទឹង- 
តៃង ប៉នុ្តៃ មន្តៃថីាជៃកូ ទាងំ នៃះ 
នឹ ងតៃវូ ដុត ចោល បើ វិភាគ ឃើញ 
មាន ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក អា ្រហ្វិក។ 

លោក តាន ់ផាន ់ណា រ៉ា អគ្គ- 
នាយ ក នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន សខុ- 
ភាព សត្វ និង ផលិត កម្ម សត្វ  
នៃ កៃសួង កសិក ម្ម បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កល ពី មៃសិល មិញ 
ថា កៃយ ពៃល ឃាត់ រថយន្ត 
ទាំង នៃះនៅ  ចៃក ពៃំដៃន ក្នុង 
ខៃត្ត ស្ទឹងតៃ ង  កៃុម ជំនាញ ក៏ 
បាន ប ញ្ជូន ជៃូក ទាំង នៃះមក 
រជធានី ភ្នំពៃញ ដើមៃបី ធ្វើ វិភាគ- 
រក ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃកូ  ខណៈអ្នក បើក 
រ ថ យន្ត ករ៏ ង ់ចា ំច ំណាតក់រប ន្ត 

តាម នី តិ វិធី ផ ង ដៃរ ។
លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ដោយសារ  

តៃ មន្ទីរ កសិក ម្ម ខៃត្ត មិនមាន  
កន្លៃង រកៃសា ទុក ជៃូក ទាំង នៃះ 
យើ ង បាន ដកឹ ជៃកូ ទាងំនៃះ  មក   
ភ្នំពៃញ ដើមៃបី យកមក ពិនិតៃយ 
សុខ ភាព ស្វៃង រក ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃកូ 
អា្រហ្វកិ។ជៃកូ ដៃល នំា ចូលនៃះ 
គឺ មិនបាន គោរព តាម គោលករណ៍ 
១២ ចំ ណុច របស់ កៃសួង នោះ 
ទៃ  ពៃះ ពកួ គាតជ់ា ឈ្មញួ លចួ 
នាំ ចូល ខុស ចៃបាប់ »។

លោក តាន ់ផាន ់ណា រ៉ា បាន 
អះ អាង ថា ដោយ សារនៅ បៃ- 
ទៃស ថៃ  កពំងុ ផ្ទុះ ជងំ ឺប៉ៃស្ត ជៃកូ 
អា្រហ្វិក នៃះ ហើយ ជៃូក ដៃល 
ទើប ចាប់ បាន នា ពៃលនៃះ  គឺ 
បាន នាចំលូ ព ីបៃទៃស ថៃ ដចូគា្នា 
ដោយ គៃន់ តៃ ឆ្លង កត់ តាម 
បៃទៃស ឡាវ។  ដូច្នៃះ  បៃសិន- 
បើលទ្ធផ ល វិភាគ រ កឃើញ ថា 
មា ន ជំងឺ សមត្ថ កិច្ច នឹង ដុត កម្ទៃច 
ជៃូក ទាំង នៃះ ចោល ដើមៃបី ក រ- 
ពា រករ ឆ្លង ជំងឺ នៃះ មក កន់ 
ជៃូក នៅ កម្ពុជា ។

លោក បារម្ភ ថា៖ «យើង កពំងុ 
បញ្ជូន មន្តៃី ទៅ បូម ឈាមយក 
មក ពិនិតៃយ ហើយ បៃសិន បើ- 
មាន វត្តមាន មៃរោគ នៃ ជំងឺ ប៉ៃស្ត- 

ជៃូក អា្រហ្វិក យើង នឹង ដុត 
កម្ទៃច ចោល។យើង បាន ឃាត់ 
ខ្លួន មា្ចាស់ ឡាន ចំណៃក មា្ចាស់- 
សត្វ គាត់ មិន ទាន់ ចូល ខ្លួន មក 
ដោះសៃ យ ទៃ»។ 

ជា មួយ គា្នានៃះ   លោក តាន់ 
ផាន ់ណា រ៉ា អពំា វនាវ ដល ់កៃមុ- 
ឈ្មួញ ដៃល រកសុី ជំនួញ ជៃូក 
គួរតៃ បំពៃ ញបៃប បទ តាម នីតិ- 
វធិ ីចៃបាប ់ទាងំ១២ ចណំចុ ដោយ 

លោក អះអាង ថា កៃ សួង មិនមាន  
ករ រតឹ តៃបតិ ចនំនួ កៃមុ ហ៊នុ ដៃល 
នាំចូល ជៃូក ពី បៃទៃស ថៃ នោះ 
ទៃ  គឺ គៃន់តៃ ស្នើ ឱៃយគោរព តាម  
លក្ខ ខណ្ឌ ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក ប៊ ីវ៉ាន ន ីមន្តៃ ីសមៃប- 
សមៃួល សមា គម អាដ ហុក 
បៃចាំ ខៃត្ត ស្ទឹងតៃ ង  បាន ថ្លៃង 
ថា ករនា ំជៃកូ តាម ចៃកពៃ ំដៃន 
ឡាវ -កម្ពុជា  ដៃល សមត្ថ កិច្ច 

ទើបចា ប់បាន នៃះ  អាច ជា ករណី  
ទី១ ចាប់ តាំង ពី លោក មក ធ្វើ- 
ក រ នៅ ក្នុង ខៃត្ត នៃះ។ ពីមុ ន 
លោក ធា្លាប់តៃ ទទួល បាន ព័ត៌- 
មាន ថា  មាន ករ នាំចូ ល ជៃូក 
ខុស ចៃបាប់ ពី  វៀត ណាមនិ ង ថៃ។ 
ក៏ប៉ុន្តៃ លោក យល់ថា  ករនាំ- 
ចលូ នៃះ ក ៏ពៃះតៃ ឈ្មញួ បង្វៃរ 
គោល ដៅ  ដើមៃបី គៃច ចៃញ ពី ករ- 
ហាម ឃា ត់រ បស់ សម ត្ថកិច្ច ខ្មៃរ 

នៅ តាម ចៃក ពៃំដៃ ន កម្ពុជា-ថៃ 
បនា្ទាប់ពី  មានក រ រឹតបន្ដឹង ។

លោក  បាន បន្ត ថា ក្នុងនាម 
ជាមន្តៃ ីសង្គម សីុវិល លោក សា- 
ទរ ចពំោះ ចណំាត ់ករ បាន ទាន ់
ពៃល នៃះ និង រំពឹងថា  សមត្ថ- 
កិច្ច  កម្ពុជា នឹ ង បន្ត  រឹ តប ន្ដឹ ង 
ថៃ មទៀតក ៏ដចូជា ពនិតិៃយ គណុ- 
ភាព ទំនិញ នា នា ដៃ ល នាំចូ ល 
ពី បៃទៃ ស ជិតខា ងក ម្ពុជា ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «អាជា្ញា ធរ 
គួរ បន្តធ្វើ យ៉ាងណា  ទប់សា្កាត់  
កុ ំឱៃយ មា នករ នាចំលូ ដោយ ខសុ- 
ចៃបា ប់ឬក៏ មានក រ តៃួតពិនិ តៃយ 
មុន នឹង អនុញ្ញា ត ឱៃយ ចូល កម្ពជុា 
គៃ ប់ ទំនិញ ទាំង អស់ មិនមៃ ន 
មាន តៃ ជៃកូ ទៃ។យើង តៃវូ ធានា 
ឱៃយ បាន ថា ម្ហបូ អាហារ  ឬ ទនំញិ 
ដៃល នាចំលូ មកក្នងុ សៃកុ យើង  
មាន សុវត្ថិ ភាព សមៃប់ ករ-    
បរិ ភោគ »។ 

កល ពី ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 
កម្ពជុា បាន ពនិតិៃយ រក ឃើញ ជៃកូ 
ដៃល បាន នំាចូល ពី ថៃ ខុសចៃបា ប់ 
ដោ យមា ន ផ្ទុក ជំងឺ ប៉ៃស្ត ជៃូក 
អា្រហ្វកិ ហើ យ ក្នងុ នោះ  សមត្ថ- 
កិច្ច ក៏បាន សមៃច ដុត កម្ទៃច- 
ចោល ជៃកូ ដៃល មាន ចនំនួ ទាងំ 
៣០កៃបាល នោះ ៕

រថយន្តដឹកជេកូដេលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខណៈលួចនំាចូលពីថេតាមចេកពេដំេន ឡាវ-កម្ពជុា។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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បា៉ៅន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្មវណ�ៈ

� រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណ រា�
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អ្ន កយកព័ត៌� ន
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�ុងគឹមមា៉ៅរីតា ,� យស មា ន,

សួសយ៉ៅមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា�,មុំគនា�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,ស្តកី� ,ជិនណ ន

ខឿនឌីយ៉ៅ,សយរា�សុី
� រ�រូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរង្សី

អ្ន កកេស�េ �លអក� � វិរុទ� 
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹមសុក្ភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម្ម 
�្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្ត,017578768
ប្ជ�មុន្នីរៈ,015239293
ក្វពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

�េ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េក� យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

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

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

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្ង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្នវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយ៉ៅ,វង់អូន

� រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្អគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០�្៉ត្)ភូមិ�្កតា �ុង
សងា្កាត់ចា ក់អ�្�្ម,១២៣៥៣,

រាជធ នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សងា្កាត់ស្វាយដង�ុំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

NGOៈអំពើហិង្សាលើស្ត្កីើនខណៈអ្នកប្ពឹត្តជាដ្គូស្នទិ្ធស្នាល
គឹម សា រុំ

ភ្នំពេញៈ សមាគមការពារ
សិទ្ធិមនុស្សអាដហុកបានរក-
ឃើញករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្ី
មានចំនួន១១២ករណីក្នុងឆ្នាំ
២០២០ដ្លជាចំនួនច្ើន
ជាងឆ្នាំ២០១៩តចិតចួហើយ
មូលហ្តុចម្បងមានទាក់ទង
នឹងសីលធម៌សង្គម បញ្ហាជីវ-
ភាពនិងវិសមភាពយ្នឌ័រ
ខណៈកស្ងួកចិ្ចការនារីក៏បាន
រកឃើញដ្រថាករណីន្ះបង្ក
ឡើងដោយដ្គូស្នទិ្ធស្នាលរបស់
ស្ត្ីរងគ្ះ។
លោកស្ីម៉ៅមា៉ៅប់ មន្ត្ី

សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស
អាដហុកទទួលបន្ទុកស្ត្ី និង
កុមារបានឱ្យដឹងកាលពីថ្ង្ទី
២៤មីនាថាសមាគមការពារ
សិទ្ធិមនុស្សអាដហុកបានធ្វើ
ការងារសខំាន់ផ្តោតអពំើហងិស្ា
ទៅលើស្ត្ីត្មិនផ្តោតលើ
កុមារទ្។សម្ប់ឆ្នាំ២០២០
កន្លងមកន្ះអាដហុកបាន
រកឃើញអំពើហិង្សាលើស្ត្ី
ទាងំលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនងិសល្
មានចំនួន១១២ករណីនៅទូទំាង
ប្ទ្សកម្ពុជា។ប៉ុន្ត្ចំនួនន្ះ
មានការកើនឡើងតិចតួចបើ
ប្ៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩
ដ្លមានត្១០២ករណី។
លោកស្ីបន្តថាការធ្លាក់

សីលធម៌សង្គមនិងបញ្ហាជីវ-
ភាពគឺជាមូលហ្តុមួយដ្ល
នាំឱ្យមានអំពើហិង្សាន្ះកើត
ឡើងដោយករណីភាគច្ើនគឺ
បង្កឡើងពីភាគីខាងបរុសដល្

ផឹកស្ស្វឹងហើយព្លត្ឡប់
ដល់ផ្ទះវញិតង្បង្កអពំើហងិស្ា
ដល់បព្ន្ធកនូ។បើស្ត្ីនោះត្វូ
ប្តីវាយដំធ្ងន់ធ្ងរដ្លអាចបង្ក
របសួស្នាមពកិារឬស្លាប់គឺខាង
សមាគមអាដហុកត្ងជួយ
អន្តរាគមន៍ឬសហការផ្តល់ព័ត៌-
មានទៅនគរបាល។បុ៉ន្តប្ើអំពើ
ហិង្សានោះមានលក្ខណៈស្ល
ត្ឹមត្ឈ្លាះប្ក្កគ្នាធម្មតា
ទ្គឺអាដហុកគ្ន់ត្ជួយ
ពិគ្ះយោបល់ដើម្បីរកវិធី
ដោះស្យត្ប៉ុណ្ណោះ។
លោកស្ីម៉ៅមា៉ៅប់បានបន្ត

ទៀតថានៅពល្ស្ត្ីរងគ្ះ-
ត្ូវប្តីវាយដំគត់ត្ងត្ប្តឹង
ទៅសមត្ថកិច្ចនគរបាលឬអាជា្ញា-
ធរដ្នដីដើម្បីឱ្យចាប់ប្តីរបស់
គត់។ក៏ប៉ុន្ត្នៅព្លស្ត្ីរង-
គ្ះបានធូរស្លពីរបួសឡើង
វិញគត់ក៏ទៅសុំសមត្ថកិច្ចឱ្យ

ដោះល្ងប្តីគត់មកវិញ។បើ
ជនរងគ្ះពិការឬស្លាប់ដោយ-
សរអំពើហិង្សាន្ះគឺអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកចិ្ចលោកបានយក
ចិត្តទុកដាក់ជួយអន្តរាគមន៍
ដោយមានការចាប់ជនល្មើស
បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដាក់
ពន្ធនាគរជាដើម។
លោកស្ីបានបញ្ជាក់ថា៖

«ន្ះជាបញ្ហាប្ឈមដ្លយើង
មើលឃើញហើយម្យ៉ៅងគឺដោយ-
សរបញ្ហាស្ថានភាពជីវភាព
គត់នៅខ្វះខាតច្ើន។ព្ះ
ស្ត្ីខ្លួនឯងហ្នឹងមិនទាន់មាន
ជហំរក្នងុគ្សួរគ្មានអ្នករកសុី
ចញិ្ចមឹទើបគត់ត្វូការប្តីដើមបី្
ជួយគ្ួសរ។ន្ះហើយដ្ល
យើងមើលឃើញនិទ្ទណ្ឌភាពវា
នៅត្កើតមានឡើង»។
បើតាមលោកសី្ម៉ៅមា៉ៅប់

ខ្ត្តដ្លកើតមានអំពើហិង្សា

ច្ើនជាងគ្មានដចូជាបាត-់
ដំបងព្ះវិហារត្បូងឃ្មុំ និង
ខ្ត្តកំពង់ចាម រីឯនៅខ្ត្ត
ផស្្ងៗ ទៀតកើតមានបនា្ទាបប់នសំ្។
តាមការអង្ក្តរបស់អាដ-
ហុកមូលហ្តុចម្បងដ្លបង្ក
អំពើហិង្សាន្ះ គឺទាក់ទងនឹង
វិសមភាពយ្នឌ័រន្ះឯង។
លោកស្ីបញ្ជាក់ថា៖«មាន

ន័យថា បុរសគត់នៅត្មាន
ទស្សនៈមួយគិតថាគត់ជា
ម្គ្ួសរគឺគត់មានសិទ្ធិប្ើ-
អំពើហិង្សាទៅលើក្ុមគ្ួសរ
របស់គត់បាន។រីឯការយល់-
ដឹងបូករួមនឹងសីលធម៌របស់
គត់ក៏នៅមានកម្តិនៅឡើយ
ដរ្។ចំណក្សលីធម៌សង្គមក៏
ធ្លាក់ចុះបូករួមនឹងការផ្សព្វ-
ផស្ាយគ្ឿងសវ្ងឹកម៏ានច្ើន
ពាសវាលពាសកាលប៉ុន្ត្គ្
មនិឃើញមានការផស្ព្វផស្ាយពី
សីលធម៌សង្គមមានច្ើនទ្។
ហ្តុដូច្ន្ះគ្ឃើញមានត្
ការជំរុញលើកទឹកចិត្តឱ្យប្ើ-
ប្ស់គ្ឿងស្វឹងទៅវិញ»។
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាន្ះលោក-

ស្ីសុំ ចិនា្តោ អគ្គនាយករង
ទទួលបន្ទុកវិស័យកិច្ចការផ្លូវ-
ចប្ាប់ន្កស្ងួកចិ្ចការនារីបាន
ថ្ល្ងពីម្សិលមិញថា ក្នុងករណី
មានអំពើហិង្សាក្នងុគួ្សរគឺជន
រងគ្ះអាចស្វង្រកស្វាអន្ត-
រាគមន៍ដ្លនៅជិតបំផុត។
ក្នុងនោះមានដូចជាអាជា្ញាធរ
ភូមិ-ឃំុសងា្កាត់ខណ្ឌឬមន្ត្ី
នគរបាលប៉សុ្តិ៍ឬក៏មន្ត្ីភា្នាកង់ារ
ខាងកិច្ចការនារីជាដើម។
លោកស្ីថ្ល្ងថា៖«បើមាន

ករណីហិង្សាកើតឡើងគឺជនរង-
គ្ះអាចស្វ្ងរកមន្ត្ីកចិ្ចនារី
តាមស្ុក-ខណ្ឌ-ខ្ត្តក្សួង
ព្ះជនរងគ្ះមានសទិ្ធិក្នងុ
ការស្វង្រកសវ្ាមានសទិ្ធិក្នងុ
ការផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌សម្ប់
ខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារ
កិច្ចការពារសម្ប់ខ្លួន»។
បើតាមលោកសី្ចិនា្តោថា

សម្ប់ក្សួងកិច្ចការនារីវិញ
នៅព្លមានជនរងគ្ះដោយ
អំពើហិង្សាមកសុំកិច្ចអន្តរា-
គមន៍គឺក្សួងនឹងផ្តល់ការ-
ប្ឹក្សាផ្លូវចិត្ត ពង្ឹងស្មារតី
ហើយនិងផ្តល់ការប្ឹក្សាផ្ន្ក
ផ្លូវច្បាប់ជូន។ប៉ុន្ត្ក្សួងមិន
មានស្វាផ្តល់ជូនទ្ត្អាច
ជួយសម្បសម្ួលឱ្យជនរង-
គ្ះទៅរកស្វានោះបាន។
ក្នងុនោះមានដចូជាការជយួរក
ម្ធវីការដាក់ពាក្យបណ្តឹងឬ
ក៏តមូ្វការផ្ស្ងៗទៀតដ្ល
កស្ងួបានធ្វើការជាមយួអង្គ-
ភាពឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាដើម។
ដោយឡ្កបើតាមរបាយ-

ការណ៍កស្ងួកចិ្ចការនារីដ្ល
មានចុះហត្ថល្ខាដោយលោក-
សី្រដ្ឋមន្ត្ីអឹុងកនា្ថាផាវីបងា្ហាញ
ថាសកម្មភាពន្អំពើហិង្សា
ទាក់ទងនឹងយ្នឌ័រដ្លបង្កឬ
អាចបណ្តាលឱយ្ប៉ះពាល់ឬការ-
ឈឺចាប់ដល់រាងកាយផ្លវូភ្ទ
និងផ្លវូចិត្តរបស់ស្ត្ីរមួទាងំការ-
គំរាមកំហ្ងការបង្ខតិបង្ខំឬ
ដកសិទ្ធិស្រីភាពទោះបីកើត
ក្នុងជវីតិឯកជនឬសធរណៈក្ដី
គឺភាគច្ើនប្ពឹ្ត្តដោយដ្គូ
ស្នទិ្ធស្នាលរបស់ពួកគ្៕

នៅ សុី វុ ត្ថា

ត កេវៈអាជា្ញាធរខ្ត្តតាក្វបាននិង
កពំងុសមប្សម្លួជាមយួវៀតណម
ដើម្បីឱ្យពលរដ្ឋកម្ពជុាអាចដឹកសូ្វច្ញ
តាមច្កបាក់ដ្ស្ថិតនៅឃុំគោកធ្លក
ស្ុកអង្គរបុរីខ្ត្តតាក្វចូលទៅវៀត-
ណមបាន បនា្ទាប់ពីពលរដ្ឋកម្ពុជា
ប្មាណ១០នាក់បានឃាត់ទូកដឹក-
ទំនិញរបស់វៀតណម២គ្ឿងដ្ល
បានឆ្លងចូលមកកម្ពុជា។
លោកព្ហ្មបុ៊នថនប្ធនច្កបាក់-

ដ្បានបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្ដិ៍ពីមស្លិមញិថា
រដ្ឋបាលខ្ត្ត អាជា្ញាធរស្ុកអង្គរបុរីនិង
មន្ត្ីច្កទា្វារបាក់ដ្កំពុងសម្បសមួ្ល
ជាមួយភាគីវៀតណមដើម្បីឱ្យភាគី
វៀតណមអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា
អាចនាំច្ញស្ូវពួកគ្ទៅវៀតណម
តាមច្កបាក់ដ្បាន។
លោកព្ហ្មប៊ុនថនឱ្យដឹងថាកន្លង

មកខាងភាគីវៀតណមមិនអនុញ្ញាតឱយ្
ពលរដ្ឋកម្ពជុានាំស្វូចញ្តាមចក្ន្ះ
ទ្ ដោយឱ្យនាំចូលតាមច្កអន្តរជាតិ
ភ្នំដិននិងច្កទា្វារព្ំដ្នទ្វ្ភាគីកំពង់-
ក្សងំ។ប៉នុ្ត្យ៉ៅងណក្ដីភាគីកម្ពជុា
នឹងខិតខំសមួ្លជាមួយភាគីវៀតណម
ដើម្បីឱ្យមានការយោគយល់លើការនាំ
ទំនិញកម្ពជុាដូចជាសូ្វជាដើមទៅវៀត-
ណមតាមចក្បាក់ដ្ន្ះដោយអនវុត្ត
តាមវិធនក្សួងសុខាភិបាល។
លោកថា៖«ក្នុងខ្ត្តតាក្វមានច្ក

អន្តរជាតិភ្នំដិននិងច្កទ្វ្ភាគីកំពង់-
ក្សងំដល្អាចដកឹស្វូនាំចញ្បាន
បុ៉ន្ត្សម្ប់ច្កបាក់ដ្ជាច្កទា្វារតំបន់
វៀតណមមិនឱ្យដឹកទំនិញទូទៅបាន
ច្ើនទ្មានត្ប្ភ្ទមុខទំនិញមួយ
ចំនួនដ្លត្ូវបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ
ហើយចពំោះស្វូគ្ឱយ្នាំចញ្ទៅកាន់
ច្កអន្តរជាតិនិងទ្វ្ភាគីអន្តរជាតិ»។
ទោះបីជាយ៉ៅងណ ពលរដ្ឋកម្ពុជា

បានទាមទារឱ្យភាគីវៀតណមបើកច្ក
បាក់ដ្ន្ះថ្ម១ទៀតក៏នាំគ្នាចុះ
ឃាត់ទូកដឹកទំនិញរបស់វៀតណម២
គ្ឿងពីថ្ង្ទី២៤មីនា។ការឃាត់
ទូកវៀតណមន្ះវានឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់
ដល់ចំណូលរបស់ជាតិផងដ្របើមិន
មានការដោះស្យសមស្បនោះ។
បើតាមលោកបុ៊នថនភាគីវៀតណម

បើកឬមិនបើកច្កន្ះវាជាសិទ្ធិរបស់
គ្ ប៉ុន្ត្គ្ក៏បានប្ប់ដ្រថាគ្កំពុង
ស្នើសុំទៅមន្ត្ីថា្នាក់លើដើម្បីសម្ច
ត្រហូតមកទល់ព្លន្ះគឺមិនទាន់
មានលទ្ធផលទ្។
លោកឌឹមគឹមសនអភិបាលស្ុក

អង្គរបុរីថ្ល្ងថាករណីន្ះលោកបាន
ចរចាជាមួយភាគីវៀតណជាច្ើនលើក
មកហើយដើម្បីឱ្យបើកច្កន្ះដ្ល
អាចឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានាំស្ូវច្ញតាម
រដូវប្មូលផលបានបុ៉ន្តភ្ាគីវៀតណម
តម្ូវឱ្យមានឯកសរគ្ប់គ្ន់។

លោកថ្ល្ងថា៖«ទំនិញវៀតណម
ដ្លពលរដ្ឋខ្ម្រឃាត់នោះគឺគ្មាន
ច្បាប់បង់ពន្ធអីត្ឹមត្ូវ ប៉ុន្ត្ស្ូវរបស់
ពលរដ្ឋខ្ម្រដ្លបម្ុងនាំច្ញន្ះគឺ
វាខ្វះប្បបទ(CO)ដូច្ន្ះគ្តម្ូវឱ្យ
មានគ្ប់គ្ន់ហើយខាងវៀតណមក៏
គ្ត្ៀមទទួលយកស្ូវន្ះដ្រ»។
លោកបានបន្ថម្ថាពលរដ្ឋខ្មរ្មយួ-

ចនំួនមនិយល់ពីនតីិវធិីន្ចប្ាប់នាចំ្ញ
ហើយពួកគត់ក៏ចង់នាំច្ញស្ូវច្ញ
ឱ្យបានលឿនក៏នាំគ្នាឃាត់ទូកទំនិញ
វៀតណមដ្លស្បច្បាប់ទៅ។
យ៉ៅងណក្ដី ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍ មិនអាច

ទាក់ទងទៅតំណងពលរដ្ឋទាំង១០
នាក់ដើម្បីអតា្ថាធិប្បាយបានទ្កាលពី
ម្សិលមិញ។ក៏ប៉ុន្ត្ពីថ្ង្ទី២៤ខ្មីនា
ពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងថា ការ-
ឃាត់ទូកវៀតណម២គ្ឿងន្ះគឺជា
ការឆ្លើយតបចំពោះការហាមឃាត់ទូក
ដឹកស្ូវពួកគត់ចូលទៅវៀតណម៕

សកម្មភាពអំពើហិងេសាលើភរិយានៅខេត្តសា្វាយរៀង ចុងឆ្នាមុំន។ រូបហ្វ្សប៊ុក

មន្ត្កីម្ពជុាកំពុងសមួ្លឱ្យមានការនំាច្ញសូ្វទៅវៀតណាមតាមច្កថ្មី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,700 16,700 16,700 16,660

2 GTI 4,100 4,100 4,100 3,970

3 PAS 13,100 13,240 13,240 12,920

4 PEPC 3,080 3,150 3,150 3,000

5 PPAP 13,100 13,200 13,200 13,100

6 PPSP 1,860 1,830 1,890 1,780

7 PWSA 6,300 6,360 6,360 6,300

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៥ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ចំនួន ភ្ញៀវ ទ្សចរជន ជាតិ ចិន មក ទស្សនា  កម្ពជុា  ធ្លាក់ ចុះ   ជាង ៨០ ភាគ រយ 
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ការមកដលប់េទេស កម្ពជុា 
នេ ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ ជន ជាតិ ចិន  ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០២០ បាន ធ្លាក ់ចុះ បេមាណ ៨៦ 
ភាគ រយ  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ- 
សារតេក្តី បារម្ភ ពី ការ ឆ្លង រាល ដាល  កូវីដ - 
១៩ និង ការ រឹត បន្តឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ ។ 
នេះ បើ យោង តាម ទិន្ន ន័យ ពី កេសួង 
ទេសចរណ៍។

ទិន្នន័យ ដេល ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍   ទទួល 
បាន កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥ ខេ មីនា បង្ហាញ 
ថា  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា ទទួល បាន 
ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស សរបុ ១ ៣០៦- 
១៤៣ នាក ់ ធ្លាក ់ចុះ ៨០,២ ភាគរយបើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល មាន ចំនួន 
៦ ៦១០ ៥៩២ នាក់ ។ បេទេស ចិន 
បាន   បន្ត ឈរ នា ំមខុ គេ ក្នងុ នាម ជា ភ្ញៀវ 
ទេសចរ មក ទសេសនា កម្ពជុា ចេើន ជាង- 
គេ ដោយ មាន ចំណេក ទីផេសារ ២៥,២ 
ភាគ រយ ស្មើ នឹង  ៣២៩ ៦៧៣ នាក់ 
ធ្លាក ់ចុះ ៨៦ ភាគ រយ ធៀប  ឆ្នា ំ២០១៩ 
ដេល មាន   ២ ៣៦១ ៨៤៩ នាក់។

ចំណេក ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស សំ-
ខាន ់ៗ  ផេសេងទៀត  មាន ដូច ជា   បេទេស 
ថេ ២១០ ៨៧៦ នាក ់ធ្លាក ់ចុះ ៥៤,៨ 
ភាគ រយ, វៀតណាម ១៨២ ១៩៩នាក ់
ធ្លាក ់៨០ ភាគ រយ, អាមេរកិ ៥៥ ៩៧៣ 
នាក់ ធ្លាក់ ចុះ ៧៧,៥ ភាគ រយ កូរ៉េខាង- 
តេបូង ៥៥ ៩៣៥ នាក ់ធ្លាក ់ចុះ ៧៨,១ 

ភាគ  រយ, អង់ គ្លេស ៤៤ ៧៨៤ នាក់ 
ធ្លាក់ ៧២,៧ ភាគ រយ, បារាំង ៤៣- 
១៧៤នាក់ ធ្លាក់ចុះ ៧៣,៧ ភាគ រយ 
នងិ ជប៉នុ មាន ចនំនួ ៤១ ២៥៧ ធ្លាក ់ 
៨០,១ ភាគ រយ។

តាម ទិន្ន័យ ខាង លើ ក្នុង ចំណោម 
ចនំនួ ភ្ញៀវ ទេសចរ ដេល មក កម្ពជុា ក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២០ គ ឺមាន  ៧៥៦ ២៦៥ នាក ់
បាន មក កម្ពុជា តាម ផ្លូវ អាកាស  ធ្លាក់- 
ចុះ ៨២,៨ ភាគ រយ ភ្ញៀវ  តាម ផ្លូវ គោក 
មាន  ៤៩៨ ៣៨៤ នាក់  ធ្លាក់  ៧៥,៧ 
ភាគ រយ និង  ផ្លូវ ទឹក មាន  ៥១ ៤៩៤ 
នាក់ ធ្លាក់ ចុះ  ៦៧,២ ភាគ រយ ។ 

អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង ទេសចរណ៍ 
លោក តុ ប សុភ័ក បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេ ទ ី២៥ ខេ មនីា ថា  មលូ- 
ហេតុ ដេល   ធ្វើ ឱេយ  ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បរទេស  ពិសេស   ជន ជាតិ ចិន មក 
កម្ពុជាធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង  គំហុក នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០ គ ឺបណា្តាល មក ព ីការ រកីរាល- 
ដាល  ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម សកល កូវីដ ១៩។ 
វបិត្ត ិនេះ     កើត ឡើង   នៅ គេប ់បេទេស លើ  
ពភិព លោក ។ លោក បន្ត ថា ដោយសារ  
ជា វិបត្តិ សកល ហេតុ នេះ អ្វី ៗ  នៅ មិន 
ទាន់ មាន ភាព ចេបាស់ លាស់ ទេ   ពេល- 
នេះ បើ ទោះ ប ីបេទេស នមីយួៗរមួ ទាងំ 
កម្ពជុា  កំពុង ខិត ខំ  ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ- 
១៩ ឱេយ   បេជាជន របស់ ខ្លួន ក៏ ដោយ ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ « ដោយ សារពេល  
នេះ ពភិព លោក ហាក ់ស្ថតិ ក្នងុ ភាព មនិ 

ទាន់ ចេបាស់ លាស់ ពី ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ហេតុ នេះ យើង នៅ មិន 
ទាន់ អាច សន្និដា្ឋាន បាន ថា វិស័យ នេះ 
នឹង មាន សា្ថាន ភាព បេប ណា នោះ ទេ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នេះ »។

លោក   បន្ថេម ថា ទោះ យ៉ាង ណា ក្នុង 
នាម ជា សេនាធិការ របស់ រដា្ឋាភិបាល 
កេសងួ ទេសចរណ ៍នងឹ នៅ តេ បន្ត ខតិ- 
ខំ ដើមេបី លើក កម្ពស់ វិស័យ នេះ ឱេយ ឆប់ 
មាន កំណើន ឡើង វិញ។ 

លោក ទៀ គឡីេង បេធន សមាគម 
មគ្គុទេ្ទសក៍ ទេសចរណ៍ ភាសា ចិន-
កម្ពជុា បាន នយិយ ថា  ចនំនួ ភ្ញៀវ ចនិ 
ដេល ធ្វើ ដណំើរ មក  កម្ពជុា  បាន ធ្លាក ់ចុះ 

ចាប់ តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មក ម្លេ៉ះ 
ដេល ជា ធម្មតា   ក្នងុ អឡំងុ ពេល ចលូ ឆ្នា ំ
បេពេណ ីជន ជាត ិចនិ(អឡំងុ ខេ មករា-
កុម្ភៈ) កម្ពុជា តេង តេ ទទួល បាន ភ្ញៀវ- 
ទេសចរ ជន ជាតិ ចិន ជា ចេើន ។ ការ- 
ធ្លាក់  ចុះ ក្នុង ចំនួន ដ៏ ចេើន   បេប នេះ  គឺ 
បណា្តាល មក ព ីការ មនិ ចង ់ឬ មនិ ហា៊ាន 
ធ្វើ ដណំើរ ដោយ សារ ការ ពេួយ បារម្ភ ព ី
ការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ នងិ   មនិ មាន ជើង 
ហោះហើរ ចេើន ដចូ ពេល មនុ ។  លោក 
បន្ត  ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បរទេស នៅ ពេល នេះ គឺ មាន ទំហំ ធំ-
ធេង ណាស់ ដោយ សូមេបី តេ ក្នុង រយៈ- 
ពេល ជតិ  ៣ ខេ ដើម ឆ្នា ំ២០២១ នេះ ក ៏

ចនំនួ ភ្ញៀវ ទេសចរ ចនិ ដេល មក  កម្ពជុា 
ពិសេស ខេត្ត សៀមរាប គឺ ស្ទើរ តេ មិន 
មាន  សោះ តេ ម្តង ។

លោក អះអាង ថា៖ « បច្ចុបេបន្ន មិន ថា   
ភ្ញៀវ ទេសចរ ចិន  ឬ   បរទេស ទេ សូមេបី 
តេ  ភ្ញៀវ ទេសចរ ក្នុង សេុក   មក ទសេសនា 
បេសាទ បុរាណ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ក៏ 
ស្ទើរ មិន មាន ដេរ»។

បេធន សមាគម ទីភា្នាក់ងរ ទេស-
ចរណ ៍កម្ពជុា លោកសេ ីឆយ សុវីលនី 
បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ចុង ឆ្នាំ 
២០២០ ថា សមេប ់ឆ្នា ំ ២០២១ វសិយ័ 
ទេសចរ ណន៍ៅ កម្ពជុា អាច នងឹ កមេើក  
ឡើង វិញ ខ្លះ បើ បេជាជន នៅលើ ពិភព- 
លោក  ទទលួបាន នវូ ការចាក ់វ៉ាកស់ាងំ 
ការពារ ភាគចេើន  ប៉នុ្តេ ទោះ យ៉ាង ណា 
វ ក ៏អាសេយ័   លើ កតា្តា សេដ្ឋកចិ្ច សវុត្ថ-ិ 
ភាព និង សុខភាព សកល ផង ដេរ ។

លោក សេី បញ្ជាក់ ថា៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
វិស័យ ទេសចរណ៍ នៅ   កម្ពុជា តេូវ ការ 
រយៈពេល យ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំ ទៀត  ដើមេបី 
អាច ទទួល បាន កំណើន ភ្ញៀវទេសចរ 
បរទេស ដូច  ឆ្នាំ  ២០១៩ ឡើង វិញ »។

ទនិ្ននយ័ ព ីកេសងួ ទេសចរណ ៍ឱេយ ដងឹ 
ថា ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៩ កម្ពុជា ទទួល បាន 
ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស សរុប ៦ ៦១០- 
៥៩២ នាក ់ ដោយ ទទលួ បាន    ចណំលូ  
៤,៩១ពាន់   លាន ដុលា្លារ កើន  ១២,៤ 
ភាគរយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដេលមាន  
៤,៣៧  ពាន់ លាន ដុលា្លារ ៕  LA

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញៈ ទោះ ប ី  ជងំ ឺកវូដី ១៩  
កំពុង បន្ត  ការ រីករាល ដាល   ក្នុង 
តំបន ់និង សកលលោក  កទ៏ផីេសារ 
ស្ករ ត្នាត  GI របស់ កម្ពុជាមិន   
ធ្លាក់ ចុះ នោះ ទេ ។ នេះ បើ  តាម 
បេធន សមាគម លើក កម្ពស់ 
ស្ករ ត្នាត ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ។ 

លោក  សំ សារឿន បេធន 
សមាគម លើក កម្ពស់ ស្ករ ត្នាត 
ខេត្ត កពំងស់្ព ឺ បាន បេប ់ភ្នពំេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា ការរាត តេបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឱេយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ចង្វាក់ 

ផលិតកម្ម ស្ករ ត្នាត  GI បន្តិច- 
បន្តចួ ប៉នុ្តេ សមេប ់ទផីេសារគ ឺនៅ 
តេ  ល្អ។ លោក បន្ត ថា ជាកស់្តេង  
កាល ពី ថ្មី ៗ  នេះ មាន កេុមហ៊ុន 
ឥណា្ឌា មួយ បាន មក បញ្ជា ទិញ 
ស្ករ ត្នាត ចនំនួ ៥០០ គឡីកូេម 
សមេប់ នាំ ចេញ ទៅ ឥណា្ឌា។

លោក នយិយ ថា ៖ «ឥឡវូ គេ 
ចង់ បាន   ស្ករ ត្នាត   ១០ តន 
ទៀត  ប៉នុ្តេ យើង មនិ ទាន ់មានទេ 
ដោយ សារ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ បាន 
ធ្វើ ឱេយ យើង ពិបាក ចុះ ទៅ ផ្ទាល់ 
ដើមេប ីជរំញុ ការ ផលតិ  យើង មនិ 
ទាន ់ឆ្លើយ តប តាម សណំើ របស ់

គេ ទេ តេ បើ តេូវ ការ ២- ៣ តន  
យើង អាច មាន លទ្ធភាព ផ្តល ់ឱេយ 
បាន ភា្លាមៗ»។

លោក  សារឿន  បា៉ាន ់បេមាណ 
ថា  ស្ករ ត្នាត បេមាណ  ៥០តន 
ហើយ ដេល តេូវ បាន សមាជិក 
សមាគម បញ្ជា ទញិ ពកីេមុ អ្នក- 
ផលិត សមេប់ នាំចេញ។

លោក នយិយ ថា៖ «ខ្ញុ ំឃើញ 
ថា ស្ករ ត្នាត មាន ទផីេសារ ល្អ ជាង 
មុន  ក៏ ប៉ុន្តេ ផលិតកម្ម យើង 
បេឈម បន្តិច ដោយ សារ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ធ្វើ ឱេយ ពិបាក ក្នុង ការ- 
ជំរុញ ការ ផលិត»។ 

លោក Sebastien Lesieur 
អគ្គនាយក កេុមហ៊ុន Farm 
Link Ltd ដេល ជា កេមុហ៊នុ នា ំ
ចេញ ស្ករ ត្នាត បាន បេប ់ភ្នពំេញ-  
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ខេ ធ្នូថា ការ នាំ- 
ចេញ ស្ករ ត្នាត  នងឹ មាន កណំើន 
ល្អ ក្នុង  ឆ្នាំ២០២១ ។ លោក កត់- 
សមា្គាល ់ថា ផលតិផល ស្ករ ត្នាត 
GI កពំងុ មាន តមេវូការ ខ្ពស ់ នៅ 
ទផីេសារ អរឺ៉បុ ដោយ កើន បេហេល 
១០  ភាគរយ ក្នុង  ១  ឆ្នាំ ៗ  នា រយៈ- 
ពេល ១  ទសវតេសរ៍ មកនេះ ។

លោក ថ្លេងថា ៖« វ គួរតេ ល្អ- 
បេសើរ ជាង ឆ្នាំ នេះ(២០២០) 

ពេះ តមេវូការ ក្នងុ សេកុ ស្ទើរតេ 
មនិមាន ក្នងុ អឡំងុ ពេល នេ ការ- 
ឆ្លង កូវីដ ១៩ ។ ជាទូទៅ ២០  
ភាគរយ នេ ផលតិផល សរបុ តេវូ 
បាន លក់ នៅក្នុង សេុក » ។

លោក បេប់ថា ៖« យើង បាន 
រកឃើញ អតថិជិន ថ្ម ីមយួចនំនួ 
នៅ អឺរ៉ុប ។ យើង នឹង ទិញ ស្ករ- 
ត្នាត  ចនោ្លាះ ពី ៥ ទៅ ៨ តន 
នៅ  ឆ្នានំេះ»។ លោក បន្ត   ថា នៅ 
ទីផេសារ អឺរ៉ុប ស្ករត្នាត កំពង់ស្ពឺ 
មាន តម្លេ  ព ី  ១០-១៥អរឺ៉ ូ ក្នងុ ១ 
គីឡូកេម ធៀប នឹង ស្ករ អំពៅ 
ដេល មាន តម្លេ ១ ទៅ ២ អឺរ៉ូ។

ស្ករ ត្នាត កពំង ់ស្ព ឺតេវូ បាន ចុះ- 
បញ្ជី ផលិត ផល ការពារ ដោយ 
សហភាព អរឺ៉បុ កាលព ីខេ មេសា 
ឆ្នា ំ២០១៩ ។ នេះ ជា ផលតិផល 
GI ទ ី ២ បនា្ទាប ់ព ីមេច កពំត តេវូ 
បាន ចុះ បញ្ជ ីការពារ ដោយ អរឺ៉បុ 
កាលពី ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦។

បើតាម  លោក សារឿន ស្ករ- 
ត្នាត កំពង់ស្ពឺ អាច ផលិត បាន 
បេហេល ២៥០ តន  ក្នងុ  ១ រដវូ 
ដោយ  ចាប់ ផ្តើម ពី ខេ ធ្នូ ដល់ ខេ 
ឧសភា ។ កាល ពី ឆ្នាំ មុន  ការ នាំ- 
ចេញ  ទៅ ទីផេសារ អន្តរជាតិ មាន 
បេហេល  ៧០តន ៕

ការ ផ្ទះុ ឡើង នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរនៅ កម្ពជុា ធ្លាក់ យ៉ាង គំហ៊ក។ មីនា

ស្ករត្នោត GI របស់ កម្ពជុា នៅត្ ទទួល បាន ការ គំាទ្ ច្ើន នៅ លើ ទីផ្សារ អន្តរ ជាតិ 
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ភ្នពំេញៈ  តម្លៃ អង្ករ កម្ពជុា នៅ 
លើ ទផីៃសារ អន្តរជាត ិក្នងុ តៃមីាស- 
ទ១ី ឆ្នា ំ២០២១ នៃះ បាន កើន- 
ឡើង តចិតចួ   បើ ធៀប នងឹ ចងុ ឆ្នា ំ
២០២០ ។  នៃះ បើ  តាម អ្នក  នៅ 
ក្នុង វិស័យ សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា ។

យោង តាម តារាង តម្លៃ អង្ករ 
ដៃល កត់ តៃ ដោយ សហព័ន្ធ 
សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា(CRF) គតិ តៃមឹ 
ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ មីនា  អង្ករ ម្លិះ អង្គរ 
Jasmine (Malys Angkor)
មាន តម្លៃ ជា មធៃយម   ៨២៥ដលុ្លារ 
ក្នងុ  ១ តោន កើន ព ី ៨១៦, ២៥ 
ដុល្លារ កាល ពី ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំមុន ។

CRF  ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា អង្ករ ស 
(Soft cooking) មាន តម្លៃ 
៥៨៥ ដលុ្លារ ក្នងុ ១ តោន  កើន ព ី
៥៦៨ ដុល្លារ ខណៈ អង្ករ  Par-
boiled Rice មាន តម្លៃ ៥៨៥ 
ដុល្លារ  កើន ព ី ៥៧៥ ដុល្លារ។

ដោយ ឡៃក អង្ករ សៃន កៃអបូ 
Standard Fragrant Rice 
(SKO)មាន តម្លៃ  ៧៦៥ ដលុ្លារ 
ក្នងុ  ១ តោន កើន ព ី៧៥៦ ដលុ្លារ 
ក្នុង ១ តោន ។

លោក ចាន់ ពៃជៃ បៃធាន 

គៃប់គៃង ទូទៅ កៃុមហ៊ុន Sig-
nature of Asia កត់ សមា្គាល់ 
ថា ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ខៃ ដើម ឆ្នាំ 
នៃះ តម្លៃ អង្ករ កម្ពុជា នៅ   ទីផៃសារ- 
អន្តរជាត ិពុំ បាន  បៃ បៃួល ចៃើន 
គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់  នោះ ទៃ បើ 
ធៀប នឹង ចុង ឆ្នាំ២០២០ ។

លោក នយិាយ ថា៖ « តម្លៃអង្ករ  
លើទីផៃសារ អន្តរជាតិ បៃ បៃួល 
តចិ តចួ   ដោយសារ តៃ ការ បញ្ជា 
ទិញ ពុំ សូវ មាន ចៃើន ទៃ »។

លោក ឱៃយ ដងឹ ទៀត ថា ទោះប-ី 
ជា យា៉ាង ណា បរិមាណ នៃ ការ នាំ - 
ចៃញ របស់កៃុមហ៊ុន  Signa-

ture of Asia ទៅ ទីផៃសារ   អឺរ៉ុប 
មាន ភាព ល្អ បៃសើរ បន្តិច នៅ 
ក្នុង  ខៃ មីនា នៃះ គឺ មាន ចំនួន  
២ ០០០ តោន  ដោយ កើន ឡើង 
ពាក់ កណា្តាល បើ ធៀប នឹង   ខៃ 
កុម្ភៈ  កន្ល ងទៅ។

លោក ថ្លៃង   ថា៖ « ជា យោបល ់

ផ្ទាល ់ខ្លនួ ខ្ញុ ំគតិ ថា  ការ នា ំចៃញ 
អង្ករ របស ់កម្ពជុា ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ នងឹ 
មិន ខុស ពី ឆ្នាំ មុន ប៉ុនា្មាន ទៃ  »។ 

ជា មយួ គ្នា នៃះ   លោក យល ់ថា 
រនាំង ដៃល ធ្វើ ឱៃយ រាំង ស្ទះដល់ 
ការ នា ំចៃញ អង្ករ  ព ីកម្ពជុា ពៃល- 
នៃះ  គឺ  តម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន ទៅអឺរ៉ុប  
ដៃល កពំងុ បន្ត ហក ់ឡើង យា៉ាង- 
ខ្ពស់ គឺ  ចនោ្លាះ ពី ៤ ០០០ ទៅ 
៥ ០០០ ដុល្លារក្នុង  ១កុង តឺន័រ 
(បៃភៃទ  ២០ ហ្វតី )។ តម្លៃ នៃះ 
កើន ពី ចនោ្លាះ  ៨០០- ១ ០០០ 
ដុល្លារ  កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។

លោក ហ៊នុ ឡាក ់អគ្គនាយក  
កៃុមហ៊ុន នាំចៃញ អង្ករ មៃគង្គ 
អូរីហៃសា តៃឌីង បាន សង្កៃត 
ឃើញ ថា តម្លៃ អង្ករ នាំ ចៃញ 
មានការ  កើន ឡើង បន្តចិ នៅ ចងុ- 
តៃី មាសទី ១  ឆ្នាំនៃះ។ លោក  
និយាយថា៖ «តម្លៃ អង្ករ ឡើង 
ដោយ សា រតម្លៃ ដឹក ជញ្ជូន ខ្ពស់   
ហើយ កុងតឺន័រក៏ ខ្វះ  ផង ដៃរ 
ពសិៃស ទៅ អរឺ៉បុ  នងិ អាមៃរកិ។ 
ជា មួយ គ្នា នៃះ តម្លៃ សៃូវ ក៏ ឡើង 
ថ្លៃខ្លះ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ»។

យោង តាម ទិន្ន ន័យ ពី CRF 
ក្នុង រយៈ ពៃល  ២  ខៃ ដំបូង  ដើម- 
ឆ្នា ំ២០២១  កម្ពជុា បាន នាចំៃញ 

អង្ក រ ក្នុង   ទឹក បៃក់  ៦៤,៥៣ 
លន ដុល្លារ ក្នុង  បរិមាណ  ៧៦  
២២២  តោន ធា្លាក ់ចុះ ៤៤,១៦ 
ភាគ រយ  ធៀប នឹង រយៈ ពៃល 
 ដូច គ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០២០ ។ 

CRF បញ្ជាក់ថា៖«ការ ថយ- 
ចុះ  នៃះ គឺ បណា្តាល មក ពី  ហៃតុ- 
ផល ចមៃបង  ដោយ សារ កង្វះ កុង-  
តនឺរ័  នងិ តម្លៃ ដកឹ ជញ្ជនូ  តាមផ្លវូ-  
សមុទៃ នៅ បន្ត ឡើង ខ្ពស់ រហូត 
ដល ់ ជតិ   ៥០០  ភាគ រយ  នៃ តម្លៃ 
ដឹក ជញ្ជូន ឆ្នាំ  ២០១៩ »។ 

CRF ឱៃយ ដងឹ ទៀត  ថា ការនា-ំ  
ចៃ ញ អង្ករ កម្ពជុា  ក្នងុ រយៈ ពៃល 
២ខៃ នៃះ គ ឺបៃទៃស ចនិ     គៃប ់គៃង       
ចំណៃក ទីផៃសារ ៤៩,៣៧ភាគ- 
រយ (៣៧ ៦៣០តោន)  សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប  ( ១៨ បៃទៃស) មាន 
២៤, ៩១ភាគ រយ (១៨ ៩៩៦ 
តោន) បណា្តា បៃទៃស អាសា៊ាន 
៨ភាគ រយ (៦ ២២៩តោន)  
និង ទិស ដៅ ផៃសៃង ៗ ទៀត  ១៨ 
ភាគ រយ  (១៣ ៣៦៧ តោន)។

កាលពី ឆ្នាំ  ២០២០ កម្ពុជា 
បាន នាំចៃញ អង្ករ សរុប ៦៩០ 
៨២៩ តោន  កើនឡើង ១១,៤០  
ភាគរយ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ ២០១៩ ។ 
នៃះបើ តាម  CRF៕

ត ពី ទំព័រ ១...និង កៃុម ហ៊ុន 
South East Asia Telecom 
(Cambodia) Co., Ltd) ។ 
ATOC ក៏ បើក ទទួល កៃុមហ៊ុន 
បៃតបិត្តកិរ ទរូ គមនាគមន ៍ផៃសៃង 
ទៀត ដើមៃបី ចូល រួម ជា សមាជិក 
របស់ខ្លួន ផង ដៃរ ។

« ATOC មាន គោល បំណង 
និង គោលដៅ សំខាន់ៗ  ធ្វើ ជា 
អ្នក តំណាង សៃប ចៃបាប់ ឱៃយ ដល់ 
សមាជកិ របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ការ ទាក-់ 
ទង  ជាមយួ  ត ួអង្គ ផៃសៃង ទៀត នៅ 
ក្នុង វិស័យ ឯកជន  និង សាធា-
រណៈ  ការ ចៃក រំលៃក និង ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ គំនិត  និង ព័ត៌មាន  ការ- 
ធ្វើ  បច្ចុបៃបន្ន ភាព  ចៃបាប់  និង បទ - 
បៃបញ្ញត្តិ  ការ លើក ឡើង  និង ការ- 
សម្ដៃង មតិ ពី ការ បារម្ភ របស់ 
សមា ជិក ខ្លួន  ហើយ ការ ផ្ដល់ 
យោបល់  និង ការ គំទៃ ដល់ 
សមា ជកិ របស ់ខ្លនួ សមៃប ់កចិ្ច- 
ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម  របស់ ខ្លួន    
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា និង ដើមៃបី 
ចលូរមួ ចណំៃក បន្ថៃម ទៀត  ក្នងុ 
ការ  អភវិឌៃឍ ឧសៃសាហ កម្ម ទរូ គម- 
នាគមន៍»។ នៃះ បើ យោង តាម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន ។

លោក  លី តៃសៃង បៃធាន  
ATOC បាន ឱៃយ ដងឹ ថា សមាគម 

នៃះ នងឹ ដើរ តនួាទ ីដ ៏សខំាន ់ក្នងុ 
ការ ធ្វើ ការងារ ជា មួយ ភាគី ពាក់- 
ព័ន្ធ  កៃសួង និង សា្ថាប័ន របស់ 
រាជ រដ្ឋា ភបិាល កម្ពជុា ដើមៃបី អភ-ិ 
វឌៃឍ ឧសៃសាហ កម្ម មយួ នៃះ បៃកប- 
ដោយ និរន្តរ ភាព។

លោក  តៃសៃង បាន ថ្លៃង ថា៖ 
« វា ជា លើក ដំបូង ហើយ ដៃល 
សមាគម បៃតិបត្តិករ ទូរ គមនា-
គមន៍ មួយ នៃះ តៃូវ បាន បង្កើត 
ឡើង នៅ ក្នងុ ពៃះរាជាណា ចកៃ- 
កម្ពុជា ។ សមាគម នៃះ នឹង ដើរ 
តនួាទ ីយា៉ាង សខំាន ់នៅ ក្នងុ ការ- 
បង្កើត សំឡៃង  និង តំណាង 
សមៃប ់សមាជកិ របស់ ខ្លនួ មក 
ពី ឧសៃសាហ កម្ម ទូរ គមនាគមន៍ 
នៅ ក្នុង វៃទិកា រវាង រដ្ឋាភិបាល 
និង  វិស័យ ឯកជន និង ក៏ ដើរ តួ - 
នាទី ជា វៃទិកា មួយ សមៃប់ ការ- 
ផ្លាស់ប្តូរ គំនិត  និង សហការ គ្នា 
ក្នងុ ចណំោម សមាជកិ របស ់ខ្លនួ  
និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ផៃសៃងៗ ទៀត  
ជាមយួ ទសៃសន ៈដើមៃប ីលើក កម្ពស ់ 
សខុភាព នងិ ការ បៃកតួ បៃជៃង 
បៃកប ដោយ កៃម សលីធម ៌នងិ 
សៃវា កម្ម កាន់ តៃ បៃសើរ ដល់ 
អតិថិជន »។  

លោក បន្ថៃម  ថា៖« បៃសកកម្ម 
របស់ ATOC គឺ ដើមៃបី លើ ក- 

កម្ពស់ ជំហរ របស់ ឧសៃសាហកម្ម 
ទូរ គមនាគមន៍ ដៃល ជា ដៃគូ ដ៏ 
សំខាន់ សមៃប់ រាជ រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា ក្នុង ការ ខិតខំ អភិវឌៃឍ 
សៃដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល ជាតិ សៃប- 
តាម ទិស ដៅ ដៃល បាន កំណត់ 
ដោយ យុទ្ធសាស្តៃ ចតុកោណ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា»។

ចនំនួ ការ ជាវ ទរូសព័្ទ ចលត័ ដ ៏
សកម្ម នៅក្នុង បៃតិបត្តិករ ទាំង  
៦   នៅ កម្ពុជា មាន ចំនួន  ២០ 
៤៨១ ០៥១ គិត តៃឹម ចុងខៃ 
ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២០ ធា្លាក០់,០៨   
ភាគរយ ធៀប នងឹ កាលព ីចងុខៃ 

ឧសភា  ឆ្នាំ  ២០១៩ ។ នៃះ បើ 
យោង តាម ទិន្នន័យ  បានមក  ពី 
TRC។

ចនំនួ ការ ជាវ សៃវា អីនុធណឺតិ-  
ចល័ត នៅ កៃុមហ៊ុន ផ្ដល់ សៃវា  
ទាំង ៧  របស់ កម្ពុជា បាន កត់- 
តៃ ការ ធា្លាក ់ចុះ  ២,៣៦ ភាគរយ  
នៅតៃឹម  ១៤ ៨៦៣ ៤៣៥ 
ចំណៃក ឯការ ជាវ សៃវា អីុនធឺ-
ណិត  លើ តុ នៅ កៃុមហ៊ុន ផ្ដល់ 
សៃវា  អីុន ធឺណិត ទាំង ៣៧   នៅ 
កម្ពុជា បាន កត់ តៃ ការ កើន- 
ឡើង  ៣៣,០៧  ភាគរយ  ដល់ 
២៤៩ ១៣២៕ LA 

តម្លៃអង្ករកម្ពជុានៅលើទីផៃសារអន្តរជាតិកើនឡើងតិចតួច

ATOCនឹងក្លាយជាសំឡៃងតៃមួយសមៃប់...

កម្មករ កំពុង លីអង្ករ ពី លើ រថយន្ត  យក ទៅទុក  ក្នងុ ឃ្លាងំ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ទូរស័ព្ទ ដេ   បាន  ក្លាយ ជា តមេវូ ករ ដ៏ ចំាបាច់  នា ពេល បច្ចបុេបន្ន ។ ហ៊ាន រងៃសី
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សុខវេងឈាង

កាលពីថ្ងៃពុធទី២៤មីនា
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអាមៃរិក
លោកAnthonyBlinken
និយាយថា ចិនគំរាមកំហៃង
សន្តសិខុអង្គការណាតូ(NATO)
ហើយជំរុញឱៃយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង-
នៃះធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋ-
អាមៃរិក ដើមៃបីបៃឆាំងនឹងកៃុង
ប៉ៃកាំង។
លោកBlinkenបាននយិាយ

ក្នងុសនុ្ទរកថានៅឯទសី្នាកក់ារ-
កណា្ដាលរបស់អង្គការNATO
ក្នងុទកីៃងុបៃ៊ចុសៃលថា៖«អាក-
បៃបកិរិយាបង្ខិតបង្ខំរបស់កៃុង
ប៉ៃកាំងគំរាមកំហៃងដល់សន្តិ-
សុខនិងវិបុលភាពរួមរបស់
យើងហើយវាកំពុងធ្វើការ
យា៉ាងសកម្មដើមៃបីកាត់ផ្តាច់
ចៃបាប់នៃបៃព័ន្ធអន្តរជាតិនិង
គណុតម្លៃដៃលយើងនងិសម្ពន័-
មិត្តរបស់យើងចៃករំលៃក»។
បើទោះជាលោកBlinken

បានបញ្ជាក់ថានៅតៃមាន
ចន្លោះដើមៃបីសហការជាមួយ
បៃទៃសចិនលើបញ្ហាបៃឈម
រមួដចូជាការបៃបៃលួអាកាស-
ធាតុនិងសន្តិសុខសុខភាព
ហើយអាមៃរិកនឹងមិនបង្ខំឱៃយ

សម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើជមៃើស «ពួក-
យើងឬពួកគៃ»ទៃប៉ុន្តៃបាន
អំពាវនាវឱៃយNATOឈរជា-
មួយគ្នានៅពៃលដៃលកៃុង-
ប៉ៃកាងំធ្វើការបង្ខតិបង្ខំសមាជកិ
មួយនៃសម្ព័ន្ធភាពនៃះ។
លោកBlinkenបាននយិាយ

ថា៖«យើងដងឹហើយថាសម្ពន័្ធ-
មតិ្តរបស់យើងមានទនំាក់ទនំង
ស្មុគស្មាញជាមួយបៃទៃសចិន
ដៃលតៃងតៃមិនសៃបគ្នាជា-
មួយបៃទៃសយើងទៃ។ប៉ុន្តៃ
យើងចាំបាច់តៃូវឆ្លងកាត់ឧប-
សគ្គទាងំនៃះជាមយួគ្នា។នះ
មានន័យថាធ្វើការជាមួយ
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើមៃបីបិទ
គមា្លោតក្នងុវសិយ័ដចូជាបច្ចៃក-
វិទៃយានិងហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ដៃលកៃុងប៉ៃកាំង កំពុងកៃង-
ចំណៃញដើមៃបីដក់សមា្ពាធ
បង្ខិតបង្ខំ»។
លោកបាននយិាយបន្តទៀត

ថា៖ «នៅពៃលដៃលសមាជិក
យើងមួយតៃូវបានគៃបង្ខិតបង្ខំ
យើងគរួតៃឆ្លើយតបក្នងុនាមជា
សម្ព័ន្ធមិត្តហើយធ្វើការជាមួយ
គ្នាដើមៃបីកាត់បន្ថយភាពងាយ-
រងគៃះរបស់យើងដោយ
ធានាថាសៃដ្ឋកចិ្ចរបស់យើងមាន
សមាហរណកម្មជាមួយគ្នា»។

លោកBlinken បាននិ-
យាយថាលោកចង់ធ្វើការ
ជាមួយដៃគូរបស់អាមៃរិកលើ
«វធិីដើមៃបីជរំញុផលបៃយោជន៍
សៃដ្ឋកិច្ចរួមគ្នារបស់យើងនិង
ដើមៃបីបៃឆាំងនឹងសកម្មភាព
អរិយភាពនិងបង្ខិតបង្ខំមួយ
ចំនួនរបស់ចិនក៏ដូចជាការ-
បរាជ័យរបស់ខ្លួនពួកគៃក្នុងការ-
គោរពការប្ដៃជា្ញាចិត្តអន្តរជាតិ»។

អគ្គលៃខាធិការអង្គការNATO
លោកJensStoltenbergក៏
បាននិយាយថា សម្ព័ន្ធភាព
យោធាមិន«ចាត់ទុកបៃទៃស
ចនិជាសតៃវូទៃប៉នុ្តៃជាការពតិ
ការកើនឡើងរបស់ចិនមាន
ផលវិបាកដោយផ្ទាល់ចំពោះ
សន្តិសុខរបស់យើង»។លោក
ក៏បានកត់សមា្គាល់ថាបៃទៃស
ចិនកំពុងវិនិយោគយា៉ាងខា្លោំង

លើឧបករណ៍យោធាដោយរួម-
ទាងំមសីុលីដៃលមានសមត្ថភាព
បំពាក់កៃបាលគៃប់បរមាណូ។
លោកStolenbergបានបន្ត

ទៀតថា៖ «ចិនគឺជាបៃទៃស
មួយដៃលមិនចៃករំលៃកតម្លៃ
របស់យើងទៃ។យើងឃើញនៅ
ក្នុងរបៀបដៃលពួកគៃដោះ-
សៃយការតវា៉ាបៃជាធិបតៃយៃយ
នៅហុងកុងពីរបៀបដៃល
ពកួគៃបង្កៃបជនជាតិភាគតចិ
អ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងបៃទៃសរបស់
ពួកគៃ និងវិធីដៃលពួកគៃ
ពៃយាយាមធ្វើឱៃយខូចសណា្ដាប់-
ធា្នាប់តាមចៃបាប់អន្តរជាតិ»។
កាលពីថ្ងៃចន្ទសហរដ្ឋអាមៃ-

រិកសហភាពអឺរ៉ុប អង់គ្លៃស
និងកាណាដបានដក់វិធាន-
ការបង្កកទៃពៃយសមៃបត្តិ និង
ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទៅ
លើកៃុមមន្តៃីចិនមួយចំនួននៅ
សុីនជាំង(Xinjiang)ជុំវិញ
បញ្ហារំលោភសិទ្ធមនុសៃសក្នុង
តំបន់នះ។ចិនបានឆ្លើយតប
វិញដោយការដក់ទណ្ឌកម្ម
គោលដៅអរឺ៉បុចនំនួ១០ដៃល
រួមមានសមាជិកសភាអឺរ៉ុប
បញ្ញវន្ត និងស្ថាប័នអឺរ៉ុបចំនួន
៤។កៃុងប៉ៃកាំងបាននិយាយ
ថាបុគ្គលទាំងនៃះបានធ្វើឱៃយ

ខូចខាតដល់ផលបៃយោជន៍
របស់បៃទៃសចិននិង «បាន
ផៃសព្វផៃសាយការកុហកនិង
ព័ត៌មានមិនពិត»។
រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិច

ទាងំនៃះគឺកពំងុពៃយាយាមធ្វើឱៃយ
កៃុងប៉ៃកាំងទទួលខុសតៃូវ
ចពំោះការឃុំខ្លនួជនជាតិមសូ្លមី
អ៊ុយហ្គ័រនៅសុីនជាំង។កៃុម
សកម្មជនសទិ្ធមិនសុៃសនងិអ្នក-
ជនំាញអង្គការសហបៃជាជាតិ
បាននិយាយថា យា៉ាងហោច
ណាស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ១
លាននាក់តៃវូបានឃុំខ្លនួជរំំអបរ់ំ
ឡើងវិញដៃលធ្វើឱៃយមានការ-
លៃចឡើងការចោទបៃកាន់បៃ-
ទៃសចនិថាបានបៃើទារណុកម្ម
បង្ខំឱៃយធ្វើការនិងកំពុងបំបាត់
សមត្ថភាពបន្តពជូរបស់ជនជាតិ
នៃះ។ កាណាដនិងអាមៃរិក
បានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ចិន
ទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រថាជា
អពំើបៃលយ័ពជូសសន៍។ចនិ
បានចៃនចោលការចោទបៃកាន់
ទាំងនៃះហើយនិយាយថាជំរំ
ខាងលើបានផ្ដល់ការបណ្ដុះ-
បណា្ដាលវិជា្ជាជីវៈដល់ជនជាតិ-
ភាគតិចនិងចាំបាច់សមៃប់ការ-
បៃយទុ្ធបៃឆាងំនងឹភៃរវកម្មនងិ
ភាពជៃុលនិយម៕

បេក់សាយ

រដ្ឋាភិបាលយោធានៃបៃទៃសមី-
យា៉ានម់ា៉ាកាលពីថ្ងៃពធុបានដោះលៃង
អ្នកជាបឃ់ុំឃាងំដោយសររដ្ឋបៃហារ
ជាង៦០០នាក់ក្នុងនះមានអ្នក-
ថតរូបAssociatedPress(AP)
មា្នាក់ដៃលតៃូវបានគៃចាប់ខ្លួនខណៈ
ដៃលតាមយកពត័ម៌ានពីការជបួជុំតវា៉ា
បនា្ទាប់ពីការផ្ទុះកំហឹងថ្មីៗជុំវិញការ-
បង្កៃបទៅលើកៃុមអ្នកតវា៉ា។
របបយោធានៃះបានរៀបចំធ្វើឱៃយ

មានរលកហិងៃសាបណា្ដាលឱៃយមនុសៃស
ស្លោបយ់ា៉ាងចៃើនខណៈដៃលខ្លនួបាន
ពៃយាយាមបង្កៃបទៅលើការតវា៉ានៅ
ទទូាងំបៃទៃសបៃឆាងំនងឹការបណ្តៃញ
នងិចាប់ខ្លនួមៃដកឹនាំសុវីលិលោកសៃី
អ៊ុងសនស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី១កុម្ភៈ។
លោកសៃីអ៊ុងសនស៊ូជីមានវ័យ

៧៥ឆា្នាំគៃងឡើងសវនាការនៅ

តុលាការមួយកាលពីថ្ងៃពុធ នៅក្នុង
ទកីៃងុណៃពដិោនៃបៃទៃសមយីា៉ានម់ា៉ា
ជុំវិញការចោទបៃកាន់ពីបទពៃហ្ម-
ទណ្ឌដៃលអាចមើលឃើញលោកសៃី
តៃូវបានគៃរារាំងមិនឱៃយចូលការិ-
យាល័យនយោបាយជាអចិនៃ្តយ៍។
ប៉នុ្តៃមៃធាវីរបស់លោកសៃីគលឺោក

KhinMaungZawបាននយិាយថា
សវនាការនៃះតៃូវបានពនៃយារពៃល
រហតូដល់ថ្ងៃទី១ខៃមៃសដោយសរ
បញ្ហាជាមួយវីដៃអូខន់ហ្វើរិនដៃល
បណា្ដាលមកពីការបិទអុីនធឺណិត
កំណត់ដោយរបបយោធានៃះ។
នៅក្នុងមជៃឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម

ទកីៃងុយុំាងហោ្គានអ្នកថតរបូAPឈ្មាះ
TheinZawមានវយ័៣២ឆា្នាំដៃលតៃវូ
បានចាប់ខ្លនួកាលពីខៃមនុខណៈពៃល
តាមយកព័ត៌មានតវា៉ានះតៃូវបាន
ដោះលៃងពីពន្ធនាគរInsein។
លោកTheinZaw បានបៃប់

សរព័ត៌មានAFPថា៖«ឥឡូវនៃះ ខ្ញុំ
នៅតាមផ្លូវតៃឡប់ទៅផ្ទះដើមៃបីជួប
មា្តាយរបស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំមានសុខភាពល្អទៃ»។
«មន្តៃីប៉ូលិសដៃលបានបឹ្តងខ្ញុំបាន

ដកការចោទបៃកាន់របស់គត់វិញ
ហើយ...នះគឺជាមលូហៃតុដៃលពកួ-
គៃបានដោះលៃងខ្ញុំដោយគ្មានលក្ខ-
ខណ្ឌ»។
អនុបៃធានផ្នៃកព័ត៌មានអន្តរជាតិ

របស់APលោកIanPhillipsបាន
និយាយថា ទីភា្នាក់ងារនៃះមានការរីក-
រាយយា៉ាងខា្លោំងចំពោះការដោះលៃង
លោកTheinZaw។
លោកTheinZawតៃូវបានគៃ

ដោះលៃងរយៈពៃលប៉ុនា្មានម៉ាង
កៃយពីមនសុៃសជាង៦០០នាក់ដៃល
តៃវូបានគៃចាប់ឃុខំ្លនួពីបទធ្វើការតវា៉ា
បៃឆំាងរដ្ឋបៃហារនះតៃវូបានគៃដោះ-
លៃងចៃញពីពន្ធនាគរដូចគ្នា។
កៃុមសកម្មជននៃសមាគមជំនួយ

ដើមៃបីអ្នកទោសនយោបាយ(AAPP)
និយាយថា មនុសៃសយា៉ាងតិច២ពាន់
នាក់តៃូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការ-
បង្កៃបរបស់យោធាទៅលើការតវា៉ា
ដៃលបានផ្ទុះឡើងបនា្ទាប់ពីរដ្ឋបៃហារ
នៅថ្ងៃទី១កុម្ភៈ។
វាមិនចៃបាស់ថាតើអ្វីបានជំរុញឱៃយ

រដ្ឋាភបិាលយោធានៃះដោះលៃងអ្នក-
ជាប់ឃុំឃាំងទាំងនះ ទោះបីជាខ្លួន
បៃឈមនឹងការអំពាវនាវម្តងហើយ
ម្តងទៀតពីបណា្ដារដ្ឋាភិបាលបរទៃស
និងកៃុមអង្គការឱៃយធ្វើដូច្នៃះក្តី។
នៅក្នុងទីកៃុងញូវយ៉កអ្នកនាំពាកៃយ

អង្គការសហបៃជាជាតិបានកត់តៃ
ពីរបាយការណ៍នៃការដោះលៃងអ្នក-
ជាប់ឃុំឃំាងទាំងនះប៉ុន្តៃបាន
និយាយថា ខ្លួននៅតៃពៃួយបារម្ភអំពី
ការបន្តចាប់ខ្លួនមនុសៃសតទៅទៀត។
លោកFarhanHaqក៏បានអពំាវ-

នាវឱៃយដោះលៃងអ្នកជាបឃ់ុំទាងំអស់

ក្នុងនះមានលោកបៃធានាធិបតី U
WinMyintដៃលតៃូវបានបណ្តៃញ-
ចៃញពីតំណៃង និងលោកសៃីអ៊ុង-
សន ស៊ូជីជាមៃដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
សុីវិល និងជាឥសៃសរជនអ្នកនយោ-
បាយដ៏មានបៃជាបៃយិភាពបផំតុនៅ
បៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ា។
មនុសៃសយា៉ាងតិច២៧៥នាក់ តៃូវ

បានគៃសមា្លោប់ ខណៈកងកមា្លោំង
សន្តិសុខ បានដក់ពងៃយកមា្លោំង
ដើមៃបីបង្កៃបភាពចលាចលនះ។
នៃះបើយោងតាមសមាគមជនំយួដើមៃបី
អ្នកទោសនយោបាយ(AAPP)។
នៅឯសន្នសិទីសរពត័ម៌ានមយួនៅ

ក្នុងទីកៃុងណៃពិដោកាលពីថ្ងៃអងា្គារ
អ្នកនាំពាកៃយរដ្ឋាភបិាលយោធាលោក
ZawMin Tunបានដក់ចំនួន
អ្នកស្លោប់សរុបតៃឹម១៦៤នាក់និង
បានចាតទ់កុជនរងគៃះទាងំនះជា
បៃជាជនបង្កភៃរវកម្មហិងៃសា៕

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអាម្ររិកនិយាយថាចិនគំរាមកំហ្រងសន្ត-ិ
សុខNATOហើយជំរុញការរកវិធីរួមគ្នាដើម្របីប្រឆំាងនឹងប៉្រកំាង

រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយា៉ាន់ម៉ាដោះល្រងអ្នកជាប់ឃំុជាង៦០០នាក់ក្នងុនោះមនអ្នកថតរូបAPម្នាក់

លោកBlinkenថ្លេងកេយពីជំនួប១នេកេមុរដ្មន្តេកីារបរទេសNATO។AFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្រេសី៊លក្លាយជាប្រេទ្រេសទី២ដ្រេលឆ្លងកត់ចំនួនអ្នក-
ស្លាប់ដោយសរកូវីដ១៩ចំនួន៣០០០០០នាក់

កាលពីថ្ងៃពុធទី២៤មីនា ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរកូវីដ-
១៩នៅបៃទៃសបៃសុលីបានកើនឡើងរហតូដល់៣០០០០០
នាក់ធ្វើឱៃយបៃសុីលកា្លាយជាបៃទៃសទី២ដៃលបានឆ្លងកាត់
ចំណុចនៃះបនា្ទាប់ពីអាមៃរិក។

នៅថ្ងៃពុធកៃសួងសុខាភិបាលបៃសុីលបានរាយការណ៍ថា
មានមនុសៃសស្លាប់ចំនួន២០០៩នាក់ដៃលធ្វើឱៃយការស្លាប់ឈានដល់
ចំនួន៣០០៦៨៥នាក់។កាលពីថ្ងៃអង្គារបៃទៃសនៃះកត់តៃចំនួន
ការស្លាប់ចំនួន៣២៥១នាក់ដៃលតួលៃខនៃះគឺជាចំនួននៃការស្លាប់
ក្នុងមួយថ្ងៃចៃើនជាងគៃរបស់បៃទៃសនៃះ៕សុខ វេងឈាង

ប្រេទ្រេសឥណ្ឌាទំនងជាពន្រេយារព្រេលករផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំង
សម្រេប់ខ្រេមីនានិងម្រេស
បៃទៃសឥណ្ឌាទនំងជាពនៃយារពៃលបញ្ជនូវ៉ាកស់ងំAstraZe-

necaទៅឱៃយមជៃឈមណ្ឌលCOVAXដៃលគាំទៃដោយGAVI/
WHOសមៃប់ខៃមីនានិងមៃស។
អង្គការUNICEFបាននិយាយថា៖«វ៉ាក់សំងដៃលតៃូវដឹក-

ជញ្ជនូទៅបៃទៃសនៅក្នងុកម្មវធិីCOVAXនៅខៃមនីានងិមៃស
អាចនឹងតៃូវពនៃយារការនាំចៃញវ៉ាក់សំងដៃលផលិតដោយ
វិទៃយាស្ថានសឺរុមឥណ្ឌា(SerumInstituteofIndia)»។
កាលពថី្ងៃទ២ី៤មនីាបៃទៃសឥណ្ឌាបានផ្អាករាលក់ារនាចំៃញ

វ៉ាកសំ់ងAstraZenecaដៃលផលតិដោយSIIដៃលជាកៃមុ-
ហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សំងបណ្តោះអាសន្នដោយតៃូវបំពៃញតមៃូវការ
ក្នុងសៃុកខណៈករណីឆ្លងនៅតៃបន្តកើនឡើង៕សុខ  សេី លុច

ត៊លាករព្រេហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិប្រេកសរកម្រេដឹកនំា
ជីវពលលីបី៊មា្នាក់ដើម្រេបីដាក់ទោសបទល្មើសសង្គ្រេម
នៅទីក្រេង៊Benghazi
តុលាការពៃហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ (ICC)បៃកាសស្វៃងរក

មៃដឹកនាំជីវពលបៃទៃសលីប៊ីលោកMahmoudal-Werfa-
lliដើមៃបីដាក់ទោសសងៃ្គាមទាក់ទិននឹងករណីបាញ់សមា្លាប់
នៅភាគខាងកើតទីកៃុងBenghaziកាលពីថ្ងៃពុធ។
បៃភពមួយដៃលសុំមិនបញ្ចៃញឈ្មោះបាននិយាយថាលោក

Werfalliសមាជកិកមា្លាងំស្មោះតៃង់នងឹយោធាលោកKhalifa
Haftarតៃូវបានគៃបាញ់សមា្លាប់ជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់
គាត់ឈ្មោះAymanនៅពៃលខា្មោន់កាំភ្លើងមិនស្គាល់អត្ត-
សញ្ញាណបានបើកការបាញ់រះលើរថយន្តរបស់គាត់។ បៃភព
សន្តសិខុមយួផៃសៃងទៀតបាននយិាយថាអ្នកទាងំ២បានរងរបសួ
ធ្ងន់ និងបណ្តោលឱៃយស្លាប់នៅពៃលមកដល់មន្ទីរពៃទៃយបង្អៃក
ជិតនោះ៕សៅ សម្ភសេស

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃទី២៦ែខមីនាឆ្នាំ២០២១WORLD www.postkhmer.com១២

សៅ  សម្ភសេស 

នាវកុងតឺន័រយកៃស១បានជាប់គាំងនៅ
ពៃកជីកស៊ុយអៃ(SuezCanal)កៃយ
មានសម្ទុះខៃយល់បក់ខា្លាំងបណ្តោលឱៃយមាន
ការរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើររបស់កបា៉ាល់
ដឹកទំនិញជាចៃើនគៃឿងទៀត។
នាវកុងតឺន័រយកៃស ដៃលមានទម្ងន់២២

មុឺនតោននិងបៃវៃង ៤០០ម៉ៃតៃនៃះ
តៃូវបានគៃដាក់ឈ្មោះឱៃយថាមៃហ្គាសុីប
(megaship)ដំណើរការដោយកៃុមហ៊ុន
Evergreenដៃលមានមូលដា្ឋាននៅកោះ
តៃវ៉ាន់បានជាប់គាំងទៃឹងនៅជិតចុងភាគ-
ខាងតៃបងូនៃពៃកជកីស៊យុអៃ(SuezCanal)
កាលពីថ្ងៃអង្គារ កន្លងទៅ។អាជា្ញាធរនៅ
ពៃកជីកស៊ុយអៃ (SCA)បានឱៃយដឹងថា
កបា៉ាល់នៃះកាច់ចង្កតូលៃងកើតខណៈពៃល
មានខៃយល់បក់ខា្លាំងនិងពៃយុះខៃសាច់មួយក្នុង
ពៃលធ្វើដំណើរដៃលបណ្តោលឱៃយជាប់គាំង
នៅចនោ្លាះពៃកជីកទៅមុខលៃងរួច។
បើយោងតាមសរព័ត៌មានBloomberg

ការគាំងស្ទះនៃះបានបង្កឱៃយនាវដឹកទំនិញ
ជាង១០០គៃឿងទៀតស្ទះទៅមុខមិនរួច
និងតៃូវរង់ចាំនាវយកៃសនៃះរំដោះខ្លួនរួចសិន
ទើបអាចទៅមុខបាន។
យោងតាមស្ថិតិរបស់រដា្ឋាភិបាលអៃហៃសុីប

ទកូសង្គៃះនាវចនំនួ៨គៃឿងបានមកដល់
ទតីាងំនងិជយួរដំោះនាវចៃញពីផ្លវូពាណជិ្ជកម្ម
អាសុ-ីអរឺ៉បុនៃះដៃលមាននាវដកឹទនំញិឆ្លង
កាត់បៃមាណ៥០គៃឿងក្នុង១ថ្ងៃ។
កៃុមហ៊ុនGAC ជាកៃុមហ៊ុនសៃវកម្ម

សមៃលួការធ្វើដណំើរតាមសមទុៃដៃលមាន
មលូដា្ឋាននៅទីកៃងុឌបូៃបាននយិាយថាផ្នៃក
ខ្លះនៃនាវយកៃសនៃះតៃវូបានគៃរដំោះជាបណ្ដើរៗ
ហើយកៃមុការងរក៏បានជយួសមៃលួឱៃយមក
នៅកៃបៃរចៃំងពៃកជីកវិញដៃរហើយ។
កៃុមហ៊ុនGACបានឱៃយដឹងថា៖«នាវជា

ចៃើនគៃឿងក៏ដចូជាចរាចរណ៍នៅតបំន់ដៃល

ជាប់គាងំនោះនងឹដណំើរការឡើងវញិនងិតៃវូ
បានបញ្ជនូទៅទីតំាងមួយផៃសៃងទៀតហើយ»។
កៃមុហុ៊នBernhardSchulteShipman-

agement(BSM)ជាកៃមុហុ៊នទទួលបន្ទកុ
គៃប់គៃងបច្ចៃកទៃសនាវបានឱៃយដឹងថាវបាន
គំាងជាប់ចនោ្លាះពៃកជីក នៅម៉ាងបៃហៃល
៥ៈ៤០នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅ។
ដោយឡៃកបើតាមឱៃយដឹងពីអ្នកពៃយាករ

អៃហៃសុីបខៃយល់បក់ខា្លាំងនិងពៃយុះខៃសាច់ដៃល
បានបោកបក់តបំន់នោះកាលពថី្ងៃអង្គារមាន
សម្ទុះរហូតទៅដល់ជិត៥០គីឡូម៉ៃតៃក្នុង១
ម៉ាង។កៃុមហ៊ុនBSMបានឱៃយដឹងថា
នាវកិទាងំអស់មានសវុត្ថភិាពហើយមនិមាន
របាយការណ៍អំពីការរងរបួសឬការបំពុល
បរិស្ថានណមួយទៃ។
លោកJamil Sayegh អតីតបៃធាន

កៃមុនងិជាអ្នកជនំាញខាងចៃបាប់សមទុៃដៃល
មានបទពិសធធ្វើនាវចរណ៍បាននិយាយ
ថាការជាប់គាងំនៃះអាចនងឹបណ្តោលមកពី
កតា្តាខៃយល់បក់ខា្លាំងដៃលបានបង្វៃរកុងតឺន័រ
ដៃលបានបក់បំបៃរទិសដៅនាវនោះទៅ
ជាប់នឹងចៃំងរបស់ពៃកជីក។
លោកបានបន្ថៃមថាកំហុសបច្ចៃកទៃស

របស់អ្នកបើកបរកអ៏ាចជាកតា្តា១ផៃសៃងទៀត
ផងដៃរពៃះចាប់តាំងពីនាវយកៃសនៃះឆ្លង-

កាត់តំបន់នៃះមកមិនដៃលមានកបា៉ាល់
ណមួយធ្វើដំណើរមកកៀកជិតនាវយកៃស
នៃះឡើយ។លោកបាននិយាយថា នាវ
ដៃលឆ្លងកាត់ពៃកជីកស៊ុយអៃ(Suez
Canal)នៃះគឺតមៃវូឱៃយមានអាកាសយានកិ
អៃហៃសុីបជួយបង្ហាញផ្លូវ។
អ្នកពៃយាករអាកាសធាតុ បានបៃប់មុនថា

នឹងមានខៃយល់បក់ខា្លាំងនៅថ្ងៃពុធប៉ុន្តៃទាំង
អាជា្ញាធរពៃកជកីនងិអ្នកធ្វើដណំើរតាមសមទុៃ
នៅតៃបន្តដំណើរទៅដដៃល។
លោកSayirghបាននយិាយថា៖«បៃសនិ

បើគៃពនៃយារពៃលនាវនៃះមាននយ័ថាកៃមុហ៊នុ
នឹងខាតបង់ទឹកបៃក់៦០០០០ដុលា្លារ
ក្នុង១ថ្ងៃនៃការពនៃយារពៃលឯណះ»។
លោកLarsJensenនាយកបៃតិបត្តិនៃ

កៃមុហ៊នុបៃកឹៃសាយោបល់សមទុៃបាននយិាយ
ថាការពនៃយារពៃលអាចនឹងបង្កើនហនិភ័យ
នៃការកកស្ទះកបា៉ាល់ផៃសៃងៗនៅកំពង់ផៃ
អឺរ៉ុប។
លោកបានបន្តថានៅពៃលចរាចរណ៍នៅ

ពៃកជីកបើកដំណើរការឡើងវិញនៃះមាន
ន័យថាការដឹកជញ្ជូនដៃលពនៃយារពៃលនឹង
មកដល់នៅពៃលដូចគា្នានឹងទំនិញដៃលមក
តាមកៃយដៃលនៃះនងឹបង្កឱៃយមានការកកស្ទះ
នៅកំពង់ផៃ៕

នា វា EVERGREENជាប់កឿង នៅ   ពេក ជីកសុ៊ យអេ បង្កឱេយ  កប៉ាល់ដឹក ទំនិញ ផេសេងទៀតកកស្ទះ។ AFP

នាវក៊ងតឺន័រយក្រេសមួយជាប់គំាងនៅព្រេកជីកស៊៊យអ្រេធ្វើ
ឱ្រេយរំាងស្ទះដល់កប៉ាល់ដឹកទំនិញជាច្រេើនគ្រេឿងផ្រេស្រេងទៀត



www.postkhmer.com

ក្រងុឌបូ្រ:ស្នាដៃគនំូររបស់វចិតិៃករ
អង់គ្លៃសសឆាចា្រហ្វីដៃលមាន
រូបភាពកៃវៃមកៃវាមដ៏ធំបំផុតក្នុង
លោកតៃូវបានដាក់លក់តម្លៃ៦២
លានដុលា្លារក្នុងពិធីដៃញថ្លៃមួយក្នុង
ទីកៃុងឌូបៃ។នៃះបើយោងតាមកៃុម
អ្នករៀបចំពៃតឹ្ដកិារណ៍ដៃញថ្លៃបានឱៃយ
ដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារ។
គនំរូ«ដណំើរមនសុៃសជាតិ»តៃវូបាន

គរូឡើងជា៧០ផ្នៃកដៃលលាតសន្ធងឹ
១៥៩៥,៧៥ម៉ៃតៃការ៉ៃស្មើនឹង
ទីលានបាល់បោះជិត៤ផ្គុំគ្នា។
កៃុមអ្នករៀបចំបានឱៃយដឹងក្នុង

សៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍ថាស្នាដៃគនំរូនៃះ

លក់ក្នុងតម្លៃ៦២លានដុលា្លារដៃល
លើសទ្វៃដងពីការរំពឹងទុកខណៈ
ទឹកបៃក់នឹងផ្ដល់ឱៃយអង្គការកុមារ។
AndreAbdouneជនជាតិបារាងំ

ដៃលរស់នៅក្នុងកៃុងឌូបៃជាទីកៃុង
១ចំណោមកៃុងធំៗទាំង៧ដៃល
បង្កើតបានជាសធារណរដ្ឋអារា៉ាប់រួម
បានទញិគនំរូ៧០ផ្នៃកផ្គុំគ្នានៃះកាល-
ពីថ្ងៃចន្ទក្នុងពិធីដៃញថ្លៃ«Atlantis,
ThePalm»នៅទីកៃុងឌូបៃ។
ស្នាដៃគំនូរធំបំផុតនៃះដៃលតៃូវ

បានចុះបញ្ជីកំណត់តៃឯកទគ្គកម្ម
ហ្គីនណៃសពិភពលោកជា«គំនូរ
កៃដាសធំបំផុត»តៃូវបានដាក់តាំង

បង្ហាញក្នុងសលធំនៃសណ្ឋាគរ
បៃណីតនិងមានបំណងដាក់លក់
ទៅតាមផ្នៃកនីមួយៗទាំង៧នោះ។
លោកAbdouneអ្នកជនំញួរបូយិ-

ប័ណ្ណឌីជីថលបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំ
មកពីគៃសួរកៃកីៃហើយខ្ញុំបានដងឹថា
អារម្មណ៍អត់មានអីក្នងុពោះវាលបំាក-
លំបិនយា៉ាងណ។ប៉ុន្ដៃយា៉ាងហោច-
ណស់ខ្ញុំមានក្ដីសៃឡាញ់ពីឪពុក
មា្ដាយបានរៀនសូតៃនិងមានការ-
ឧបត្ថម្ភ។គនំរូនៃះពតិជាមានឥទ្ធពិល
ណស់ពៃលខ្ញុំបានឃើញវាសមៃប់
ខ្ញុំផ្ទាល់វាមិនអាចបំបៃកផ្នៃកទាំង៧
ផ្ទាំងនោះបានឡើយ»៕AFP/HRវិចិត្រករសាឆាចា្រហ្វីនិងគំនូរឈ្មោះថា«ដំណើរមនុស្រសជាតិ»។រូបថតAFP

គំនូរក្រវ្រមក្រវាមដ៏ធំបំផុតក្នងុលោកលក់តម្ល្រ៦២លានដុលា្លារជួយអង្គការកុមារ

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈសន្និសីទសិលៃបៈវិបស-
ដៃលជាកម្មវិធីមានគោលបំណង
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគុណតម្លៃ
សិលៃបៈមកលើសហគមន៍សៃដ្ឋកិច្ច
នងិការអភវិឌៃឍសង្គមនងិមនសុៃសជាតិ
នោះតៃឡប់មកវិញហើយកៃយពី
ពនៃយារពៃលចៃើនលើកខណៈកម្មវិធី
ទាំងមូលនឹងធ្វើឡើងតាមអនឡាញ
(Zoom) នៅថ្ងៃទី៦ខៃមៃសឆា្នាំ
២០២១ខាងមុខនៃះ។
សន្និសីទសិលៃបៈវិបសនៃគុណ-

តម្លៃសលិៃបៈនៃះគឺជាគមៃងរមួរបស់
អ្នកទទលួអាហារបូករណ៍ទសៃសនវបៃប-
ធម៌ឆា្នាំ២០២០នៃអង្គការសិលៃបៈខ្មៃរ
អមតៈខណៈសធារណជនអាចចលូ
តាមដានជាមួយការផៃសាយផ្ទាល់តាម
គៃហទពំរ័ផ្លវូការអង្គការក៏បានដោយ
កម្មវិធីសំខាន់ៗ នាថ្ងៃនោះមាន៣ធំៗនិង
មានអ្នកជំនាញសិលៃបៈលៃបីៗ ជាវាគ្មនិ។
ដំណឹងពីគៃហទំព័រអង្គការសិលៃបៈ

ខ្មៃរអមតៈបានឱៃយដឹងអំពីកម្មវិធី
សំខាន់ៗទាំង៣នោះថា៖«សន្និ-
សីទសិលៃបៈវិបសចៃកជា៣កម្មវិធី
ដោយធ្វើឡើងជាលក្ខណៈអនឡាញ
តាមកម្មវិធី Zoomនិងមានផៃសាយ-
ផ្ទាល់នៅហ្វៃសប៊ុកផៃចរបស់អង្គការ
សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ(https://www.
facebook.com/Cambodianliv-
ingarts)និងហៃ្វសប៊ុកផៃចរបស់-
សន្និសីទសិលៃបៈវិបស(https://bit.

ly/3r6CS3k)។លោកអ្នកអាចចលូ-
រួមដោយសៃរីក្នុងកម្មវិធីណមួយ
ដៃលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឬចលូ-
រួមទាំង៣ក៏បាន។ដោយកម្មវិធីទាំង
៣ រួមមានទី១ពិព័រណ៍រូបថត-
«ដង្ហើមនាសហសម័យ»ដោយកៃុម
សិលៃបករកៃវសៃីភ័កៃ្ត និងមុិច-
សៃររីត័្ននៅវៃលាម៉ាង៩-១០.៣០នាទី
ពៃឹក។សូមចុចតំណភា្ជាប់នៃះដើមៃបី
ចុះឈ្មោះhttps://forms.gle/F1d-
UCAHtc1UnagMo7។ទី២វៃទិកា
ពិភាកៃសា«គុណតម្លៃនៃសិលៃបៈ»បទ-
ពិសោធរបស់អ្នកទទួលអាហារូប-
ករណ៍ទសៃសនៈវបៃបធម៌ឆា្នាំ២០២០
ដោយលោកឃុតសុខឿនអ្នកនាង
កៃវសៃីភ័ក្តៃលោកម៉ង់វា៉ាលីនិង-
អ្នកនាងប៊ននឹមមីលីយា៉ានៅម៉ាង
២.៣០-៤រសៀល។សូមចុចតំណ-
ភា្ជាប់នៃះដើមៃបីចុះឈ្មោះ https://
forms.gle/y7MDti3aK7TDbXM
B7។ទី៣វៃទិកាពិភាកៃសា«ស្មោរតីនៃ
របាំ»ដោយនាដកាជុំវណ្ណសូដាជីវី
និងប៉ូសគុណនៅម៉ាង ៤.៣០-
៥.៣០រសៀល។ សូមចុចតំណភា្ជាប់
នៃះដើមៃបីចុះឈ្មោះhttps://forms
.gle/xuYs3Ay1SBBHuBEG6។
ចំពោះតំណភា្ជាប់ Zoomនឹងផ្ញើជូន
សមៃប់អ្នកដៃលបានចុះឈ្មោះនា
ពៃលកៃយ។វៃទិកាទាំងនៃះនឹង
និយាយជាភាសខ្មៃរតៃប៉ុណោ្ណោះ»។
វាគ្មនិជាសលិៃបករអ្នកដកឹនាសំលិៃបៈ

អ្នកនិពន្ធនិងមន្តៃីវបៃបធម៌ហើយក៏ជា

អ្នកទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍-
ទសៃសនៈវបៃបធម៌ឆា្នាំ២០២០ពីអង្គការ
សិលៃបៈខ្មៃរអមតៈ។ វៃទិកានៃះនឹង
បើកជា កិច្ចពិគៃះយោបល់ទៅវិញ-
ទៅមក រវាងវាគ្មិននិងអ្នកចូលរួម
ដើមៃបីពិភាកៃសាពីគុណតម្លៃនៃសិលៃបៈ
ភាពរកីចមៃើននងិវឌៃឍនភាពនៃវសិយ័
សិលៃបៈនៅកម្ពុជា។

បៃភពខាងលើបន្តថា៖ «ជួបផ្ទាល់
ជាមួយវាគ្មិនទាំង៤នាក់គឺលោក
ឃុតសុខឿនអ្នកនាងកៃវសៃីភ័ក្តៃ
លោកម៉ង់វា៉ាលីនិងអ្នកនាងប៊ននឹម
មីលីយា៉ានៅថ្ងៃទី៦ខៃមៃសឆា្នាំ
២០២១ ចាប់ពីម៉ាង២:៣០ដល់
ម៉ាង៤:០០រសៀល។សមៃប់
ពពិរ័ណ៍រូបថតដៃលមានចណំងជើង

ថា«ដង្ហើមនាសហសមយ័»គជឺាកម្ម-
វិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំង៣
នៅក្នងុសន្នសិទីសលិៃបៈវបិស«គណុ-
តម្លៃនៃសិលៃបៈ»។ពិព័រណ៍រូបថតនៃះ
នឹងបង្ហាញទៅសធារណជន ពីការ-
រសន់ៅជវីតិបៃចាថំ្ងៃរបស់បៃជាពល-
រដ្ឋខ្មៃរដៃលកពំងុសៃបូយកផៃសៃងពលុ
តាមរយៈដំណកដង្ហើម»៕

វាគ្មនិន្រសន្នសីិទវិបសសិល្របៈអ្នកនិពន្ធលោកឃុតសុខឿននិងនាដកាអ្នកនាងជុំវណ្ណសូដាជីវី។រូបថតហ្វៃសប៊ុក

កម្មវិធីសន្នសីិទវិបសសិល្របៈគុណតម្ល្រន្រសិល្របៈនឹងធ្វើនៅថ្ង្រទី៦ខ្រម្រសាឆា្នាំ២០២១។រូបថតអង្គការCLA

សន្នសីិទសិល្របៈវិបសដ្រល
ស្ទយួអំពីគុណតម្ល្រសិល្របៈ
នឹងត្រវូធ្វើតាមអនឡាញ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ហុង រស្មី

សៀមរាប : វា បាន កើត ឡើង 
តាំងពី មិន ទាន់ ផ្ទុះ ជំងឺ ឆ្លង ក្នុង 
សហគមន ៍២០កមុ្ភៈ ពៃល អ្នក- 
ឌីហៃសាញ វ័យ ក្មៃង ម្នាក់ បាន 
រៀបចំ ពៃឹត្ដិការណ៍ មនុសៃសធម៌ 
ដើមៃបី តប ស្នង នូវ ការ ដឹង គុណ 
ចំពោះ រាជាណាចកៃ ដៃល ផ្ដល់ 
ភាព កក់ ក្ដៅ ដល់ ខ្លួន ។ 

ជាមួយ ការ អបអរ ឱកាស 
ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃណី ចិន កម្មវិធី 
បង្ហាញ ម៉ូដ មួយ តៃូវបានរៀបចំ 
ឡើង បំណង លើក ទឹកចិត្ដ ស្ដៃី 
កម្ពុជា ឱៃយ រកៃសា ភាព រឹង មំ និង 
បង្ហាញ ទៃពកោសលៃយ សមៃស់ 
របស់ ខ្លួន ។ 

លោក ម៉ារីអូ ឌូយូឈិន ជា 
អ្នក  ឌីហៃសាញ មក ពី ចិន បាន ឱៃយ 
ដឹង  ថា ៖ « ពៃឹត្ដិការណ៍ ដើរ ម៉ូដ 
នៃះ ជា ការ អបអរ ដល់ ស្ដៃី ខ្មៃរ 
នងិ  ជា ការ បញ្ជនូ សារ លើក ទកឹ- 
ចិត្ដ  ពួកគៃ ឱៃយ មន ជំនឿ ចិត្ដ    
លើ សមៃបុរ សៃបៃក  និង ទទួល ពី 
សមៃស់ ធម្មជាតិ របស់ ខ្លួន »។ 

លោក ម៉ារីអូ ជា  អ្នក មន  
ឈ្មោះ បោះ សំឡៃង ក្នុង វិស័យ 
ហ្វាសសិន  និង បាន ធំធាត់ នៅ 
កោះ ជៃជូ របស់ កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
និង ភាគ ពាយពៃយ បៃទៃស ចិន ។ 

កាលពី ១៣ ខៃ មុន លោក 
បាន មក បៃទៃស កម្ពជុា ក្នងុ នាម 
ជា ភ្ញៀវ ទៃសចរ ម្នាក ់ តៃ ដោយ-
សារ បញ្ហា កូវីដ ការសា្នាក់ នៅ 
រយៈ ពៃល យូរ របស់ លោក បាន 
កា្លាយ ជាផ្ទះ បណ្ដោះអាសន្ន 
ហើយ  លោក សមៃច ចតិ្ដ រៀបច ំ
ពៃឹត្ដិការណ៍ ដើរ ម៉ូដ ឡើង ។ 

លោក    ម៉ារអី ូជា អ្នក ឌហីៃសាញ 
មកពី កៃុង ប៉ៃកាំង ដំបូង ក្នុង ការ 
ធ្វើ កម្មវិធី ដើរម៉ូដ និង ឌីហៃសាញ  
សម្លៀក បំពាក់ សហសម័យ 
2022 S/S Haute Couture 
Fashion Show នៅ ទីកៃុង 
បៃវត្ដ ិសាស្ដៃ នងិ បាន ផ្ដល ់បទ-
ពិសោធ ដល់ ម៉ូដៃល ថ្មីៗ  ស្ថិត 
នៅ សណា្ឋាគារ FCC Angkor 
by Avani កាលពីថ្ងៃទី ១២ 
ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

លោក ម៉ារីអូ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ « ពិធី ដើរ ម៉ូដ  
2022 S/S នៃះ ជា ការ បង្ហាញ 
សម្លៀកបំពាក់ ឌីហៃសាញ បៃប 
សហសម័យ រវាង បច្ចៃកវិទៃយា 
ទំនើប និង ស្ទីល បុរាណ តាម 
លំនាំ វបៃបធម៌ សម័យ អង្គរ »។ 

ម៉ូដៃល  ដៃល ភាគ ចៃើន មិន 
មន បទពិសោធ ផ្នៃក ដើរម៉ូដ 
បាន ដើរ បង្អតួ រាង ដ ៏ល្វត ល្វន ់នវូ 

កាយវិការ តំណាង ឱៃយ ការ វិវត្ដ   
នៃ  ដើម ឈើ តាំងពី គៃប់ពូជ 
រហូត  ដល់ មៃក ទៅតាម ចង្វាក់ 
បៃពៃណី ។ នៃះជា លទ្ធផល នៃ 
ការ  ខិត ខំ បៃឹង បៃង រយៈ ពៃល  
៧  ខៃ រហូត ដល់ ម៉ារីអូ ក្នុងការ- 
ឌីហៃសាញ  « ផ្កា រីក» រំលៃច នូវ 
សម្លៀកបំពាក់ ១២ ឈុត 
សមៃប់ ម៉ូដៃល ១២ នាក់ ។ 

លោក  ម៉ារីអូ បាន និយាយ 
ថា៖ « ស្ដៃី ពិត តំណាង សមៃស់ 
ល្អ ឯក របស់ បៃទៃស ហើយ 
សម្លៀកបពំាក ់នមីយួៗ តណំាង 
ឱៃយ បុបា្ផា កំពុង រីក ស្គុសសា្គាយ ។ 
ឥទ្ធពិល ស្ដៃ ីនិង ធម្មជាតិ ចៃបាច់  
បញ្ចូល គា្នា បង្កើត បាន ជា កម្មវធិី 
ដើរ ម៉ូដ ដ៏ គួរ ឱៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
នៃះ ឡើង »។ 

មូ៉ដៃល គៃង ឈុត ទំាង  នោះ ជា   
អ្នក សៀមរាប  ដៃល ធ្វើ ការ នៅ  
តាម សណា្ឋាគារ ជា អ្នក ទទួល  
ភ្ញៀវ អ្នក រត់ តុ និង ខ្លះ ជា បុគ្គ-
លិក កៃុមហ៊ុន ហើយ ខ្លះ ទៀត 
ជា សិសៃស - និសៃសិត  ជីវិត របស់ 
ពួកគៃ កំពុង រង ផល ប៉ះពាល់ 
ដោយសារ វិបត្ដិ កូវីដ សកល ។ 

ពៃល កម្ពជុា បាន ទទួល លោក  
យា៉ាង កក ់ក្ដៅ លោក ម៉ារអី ូបាន 
តប ស្នង វិញ នូវ ការ រៀបចំ ពិធី 
ដើរ ម៉ូដ ដើមៃបីរៃ អង្គាស បៃក់ 
ជយួ ដល ់ស្ដៃ ីខ្មៃរ  ដៃល ជបួ ការ- 
លំបាក ក្នុង ជីវភាព ។ 

លោក  ម៉ារីអូ ដៃល ចំណាយ 

បង្វឹក ម៉ូដៃល គា្មោន បទពិសោធ 
រយៈ ពៃល២ ខៃ កន្លះ បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា ៖ « ស្ដៃទីាងំ នោះ ចាតទ់កុ 
វៃទិកា ដើរ មូ៉ដ នៃះជា វិថី ដ៏ អសា្ចារៃយ   
របស់ ខ្លួន ។ កៃយ ពៃល ការ- 
ថត ខ្ញុំ បាន ដឹង ថា ពួកគៃ ជា 
តារា  កំពុង រះ ជា ពិសៃស ពៃល 
ពួកគៃ ដើរ ម៉ូដ តៃម្ដង ។ ចៃបាស់- 
ណាស ់ពកួគៃ ទើប បាន បង្ហាញ 
សមត្ថភាព ជា លើក ដំបូង »។ 

ដើមៃបី ឧបត្ថម្ភ ដល់ ស្ដៃ ីខ្មៃរ មួយ  
ចនំនួ លោក បាន រៀបច ំធ្វើ ការ- 
រៃ អង្គាស បៃក់ កៃយ បញ្ចប់ 
ការ ដើរ ម៉ូដ  ក៏ ដូចជា ការ ដាក់ 
ដៃញ ថ្លៃ សម្លៀកបំពាក់ ផង ដៃរ ។ 

លោក បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
«គោល បំណង នៃះ សម្លៀក-  
បំពាក់  មួយ របស់ សិលៃបករ  
Lunetier ដៃល បរិចា្ចាគ ដោយ 
Jacques Danger តៃូវ បាន 

ដាក់ លក់ ដៃញ ថ្លៃ  ពៃម ទាំង 
សម្លៀកបំពាក់ ១ឈុត ដៃល 
ឌីហៃសាញ សមៃប់ ពៃឹត្ដិការណ៍ 
ដើរម៉ូដ របស់ ខ្ញុំ ផង ដៃរ»។ 

បៃក ់ព ីលក ់ដៃញថ្លៃ តៃវូ បាន 
ផ្ដល ់ឱៃយ ម៉ដូៃល នងិ ស្ដៃ ីពាក ់ពន័្ធ 
ក្នុង គមៃង នៃះ ។ សម្លៀក- 
បំពាក់ ១ឈុត    ពី ការងរ រយៈ- 
ពៃល៧ ខៃ របស់ លោក ម៉ារីអូ 
តៃូវ  បាន អះអាង ថាជា ផលិត-

ផល  ឌហីៃសាញ ថ្ម ីទាងំអស ់ដៃល 
តៃូវ បាន  ដាក់ ដៃញ ថ្លៃ ។ 

ប៉ុន្តៃ បៃក់ រៃ អង្គាស  ពុំសម- 
ល្មម   តាម ការ រំពឹង ទុក នោះទៃ 
ទោះជា ការ លក់ នោះតៃូវបាន 
បញ្ចុះ តម្លៃ យា៉ាង ចៃើន ក៏ដោយ ។ 

លោក បាន បន្ត ថា ៖ «យើង   
យល់ ថា នៃះ ជា វៃលា ដ៏ លំបាក 
សមៃប់ មនុសៃស គៃប់ រូបហើយ 
ពួកគៃ នឹង សហការ តាម ដៃល 
អាច ធ្វើ ទៅបាន ។ ខ្ញុំ បាន ចៃញ 
លុយ ទិញ សៃបៃក ជើង អាហរ 
ការ   សា្នាក់ នៅ និង ដឹក ជញ្ជូន 
ដល ់ ពកួគៃ  ហើយ ពកួគៃ ក ៏បាន 
ទទួល  បទពិសោធ ពី អាជីព ដើរ 
ម៉ូដ ផង ដៃរ »។ 

សូរ  តន្ដៃី រងំ បន្ទរ អំឡុង ពៃល 
ពិធី ដើរម៉ូដ  តៃូវបាន តាក់ តៃង  
ឡើង ពី ឧបករណ៍ តន្ដៃី បុរាណ  
ខ្មៃរ ដ ៏កមៃ  ដោយ អ្នក សៃវជៃវ 
តន្ដៃី ជន ជាតិ បារាំង Patrick 
Kersale ដៃល បាន សិកៃសា ពី 
គមៃង  សំឡៃង អង្គរ ផង ដៃរ ។ 

កៃយពី បញ្ចប់ ការ ដើរ ម៉ូដ 
កៃុម តន្ដៃី អន្ដរជាតិ CasAfro 
បាន បៃគំ ចង្វាក់ ភ្លៃង អបអរ រួម 
គា្នា នវូ ឯករាជភាព នងិ ភាព ជឿ- 
ជាក់ របស់ ស្ដៃី ខ្មៃរ ។ 

 រូបភាព ពី ការ ឌីហៃសាញ បៃប  
សហសម័យ របស់លោក ម៉ារីអូ 
ដៃល រំលៃច ទៃសភាព គោលដៅ 
ទៃសចរណ៍ មួយ ចំនួន ក្នុង កៃុង  
សៀមរាប និង ទីឋាន ជន បទ  ដ៏ 
គួរ  ឱៃយ ទាក់ទាញ  មន នៅ   គណន ី
អីុនសា្ដៅកៃម របស់ លោក  @
marioduyuchen៕ HR

អ្នក ឌីហ្សាញ ចិនបង្កើត ពិធីដើរម៉ូដ  សម្លៀកបំពាក់ សហសម័យ រចនាប័ទ្ម អង្គរ ស្ទួយ ម៉ូដ្ល ថ្មី ដ្លប្ព្ឹត្ត ទៅ កាលពីខ្មុន ។ រូបថត សហ ការី

លោក ម៉ារីអូ (ឆ្វ្ង) ប្ើ សំឡ្ង តន្ត្ីបុរាណ  អំឡុង ព្ល ពិធីដើរម៉ូដ ដ្ល  ម៉ូដ្ល ភាគ ច្ើនចាត់ទុកជាបទ  ពិសោធ ថ្មីសនា្លាង។ រូបថត សហ ការី

ពីភ្ញៀវទេសចរក្លាយជាអ្នកស្នាក់នៅកម្ពុជាយូរយារ
អ្នកឌីហេសាញចិនធ្វើពិធីដើរមូ៉ដសហសម័យស្ទយួមូ៉ដេលថ្មី



ថ្ងៃសុកៃ ទី២៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ឡុង  សំណាង  និង ថៃ  រ៉ៃត  ហាក់ខ្លាចគ្នា
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក បៃដាល់ មាន បទ- 
ពិសោធ ល្អ  លំដាប់ ចាស់ វសៃសា  ឡុង  
សំណាង   របស់ ក្លិប សាលវ័ន្ត កីឡា នៃ 
សមាគម បៃដាល ់កៃ សងួ មហា ផ្ទៃ  តៃវូ 
បាន គណៈកម្មការ ផ្គ ូផ្គង  របស ់សង្វៀន  
CNC  ដាក់ ឱៃយ បៃកួត ជា មួយ ជើង ខ្លាំង 
ខ្ចី វសៃសា   ថៃ  រ៉ៃត  មក ពី ក្លិប បញ្ជា ការ- 
ដា្ឋាន ទ័ព ពិសៃស  នៃ កៃ សួង ការ ពារ- 
ជាត ិក្នងុ ទម្ងន ់៦៣,៥ គឡីកូៃម   នា ថ្ងៃ 
អាទិតៃយនៃះ  ក្នុង ឋានៈ គូ ឯក បៃចាំ 
សបា្តាហ៍  ហើយ ភាគី ទាំង ២នៃះ 
ហាក់មានការ ខ្លាច ញញើត  ទៅ លើ 
កៃបាច់ សមា្លាប់គ្នា រៀង ៗ ខ្លួន។

 អ្នក បៃដាល់ ទាំង ២ នៃះ  មាន បទ- 
ពសិោធ ខសុព ីគ្នា  ឆ្ងាយ   ប៉នុ្តៃ ក្នងុ ទម្ងន ់
ដូច គ្នា  ពិត ជា លំបាក យក ឈ្នះ គ្នា 
ណាស់  ខណៈ ដៃល  ឡុង  សំ ណាង  
ធ្លាប ់ឈ្នះ ខៃសៃ កៃវាត ់២ សា្ថាបន័  នងិ ពាន 
ធំ ១  ក៏ មិន ហា៊ាន អួត ក្អៃង កា្អាង ដាក់ 
កីឡាករ ជើង ថ្មី  ថៃ  រ៉ៃត  ដៃរ   ពៃះ  ថៃ  
រ៉ៃត  ធ្លាប់ បំបាក់ ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន 
ឱៃយ ចុះ ចាញ់  គួរ ឱៃយ  កោត សរសើរ ខ្លាំង 
ណាស់ ។ 

នយិាយ ព ីសមត្ថភាព កមៃតិ វជិា្ជាគនុ 
វិញ  ឡុង  សំណាង  សាង ភាព លៃបី- 
លៃបាញជាង ៥ ឆ្នាំ  និង មាន សមត្ថភាព 
លំដាប់ បៃ កួត លក្ខណៈ អន្តរជាតិ  ពៃម -  
ទាំង ធ្លាប់  ដណ្តើម បាន ជ័យជម្នះ ក្នុង  
ពៃតឹ្តកិារណ ៍សខំន់ៗ   ដចូ ជា  ឈ្នះ ខៃសៃ- 
កៃវាត់  Wurkz  នៅ សង្វៀន SEATV  

ឈ្នះ ខៃសៃកៃវាត់ គោល ជល់  នៅ  CNC  
និង ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ធំ  នៅ TV5 ។

 ចំណៃក កីឡាករ  ថៃ  រ៉ៃត   បាន សាង 
ឈ្មោះ លៃបី លៃបាញ  ក្នុង រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ 
ដោយ  មាន បទ ពិសោធតិច ជាង ឡុង 
សំណាង ហើយ  មិន ធ្លាប់បាន  ចូលរួម  
បៃកួត  ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ 
ធ្លាប់ ឡើង  បៃកួត  ជា មួយ កីឡាករ 
អន្តរជាតិ  និង ឈ្នះ បៃក់ រង្វាន់  នៅ 
សង្វៀន ថោន  ពៃម ទាងំ  ធ្លាប ់ផ្តលួ អ្នក- 
បៃ ដាល់ ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន ផង ដៃរ  
ខណៈ ដៃល ស្នៀត បៃយុទ្ធ វិញ  វ៉ៃ- 
សមៃុក គៃប់ ទឹក  គ្មោន ចៃះ បន្ធូរ ដៃ ទៃ។ 

លោក  ឡងុ  សាលវន័្ត  គៃ ូបង្វកឹ  ឡងុ  
សំណាង  បាន និយាយ ថា ៖ « អ្នក- 

បៃដាល់ ទាំង ២ នៃះ មិន ធ្លាប់ បៃ កួត គ្នា 
ទៃ   ពៃះ  ឡុង  សំ ណាង  ហាត់ ឡើង 
បៃ កួតមុន  ដូច  ៣ ឆ្នាំ   ចំណៃក កីឡាករ  
ថៃ រ៉ៃត  ទើប តៃ ហាត់ ឡើង បៃ កួត 
កៃយ តៃ  មាន សមត្ថភាព ល្អ  ចិត្ត ធំ  
ហា៊ាន វ៉ៃ ប្តូរ កណា្តាប់ ដៃ ល្អ ។  ខ្ញុំ គិត ថា  
ឡុង  សំណាង  មាន លទ្ធភាព ឈ្នះ  
ប៉ុន្តៃ មាន លក្ខណៈ តឹង តៃង ណាស់   
ពៃះ កណា្តាប់ ដៃ របស់  ថៃ  រ៉ៃត  បើ បិទ  
ឬ គៃច មិន ផុត ទៃ  អាច នឹង សន្លប់ ក៏ ថា 
បាន ដៃរ» ។  

គៃូ បង្វឹក រូបនៃះ បានបន្ថៃម ថា ៖ «គូ 
នៃះ  ខ្ញុំ សងៃឃឹម ឈ្នះ តៃ ៦០ ភាគ រយ 
ប៉ុណ្ណោះ  ហើយ អាច ភា្លាត់ ស្នៀត ចាញ់ 
ក៏ ថា បាន ដៃរ   ពៃះ ជា កីឡាករ  វ៉ៃ- 

សមៃកុ ខ្លាងំ ៗ  ដចូ គ្នា» ។ ចណំៃក  ឡងុ  
សំណាង និយាយ ថា ៖« មិន ហា៊ាន 
និយាយ ឈ្នះ មុន បាន ទៃ   ពៃះ គៃ ល្អ 
ដៃរ ដោយ  ក្នងុ ទម្ងន ់៦៣,៥ គឡីកូៃម 
នៃះ ថៃ រ៉ៃត លៃបី  និង ធ្លាប់ ជាប់ 
ជមៃើស ជាតិ ផង ដៃរ» ។ 

ចំណៃក លោក  ឡៅ  សុីណាត  គៃូ- 
បង្វឹក ជំនួយ របស់ កីឡាករ  ថៃ  រ៉ៃត 
បាន  និយាយ ថា ៖ « ថៃ  រ៉ៃត  មាន 
កណា្តាប់ ដៃ  និង ទាត់ ល្អ  ប៉ុន្តៃ បើ វ៉ៃ ឱប 
ឡើង ជង្គង់  អាច ចាញ់ បៃៀប  ឡុង  
សណំាង  ហៃត ុនៃះ  ខ្ញុ ំរពំងឹ ឈ្នះ តៃ ៦០ 
ភាគ រយ ទៃ» ។ 

គៃូ បង្វឹក វ័យ ក្មៃង រូប នៃះ បាន បន្ថៃម 
ថា៖« ខ្ញុំ យល់ ថា  យើង ខ្ចី វសៃសា  និង 
មាន  បទ ពិសោធ តិច ជាង គៃ បន្តិច  
ហៃតុ នៃះ កៃបាច់ ឱប ឡើង ជង្គង់ លំបាក 
ឈ្នះ  ប៉នុ្តៃ បើ វ៉ៃ ឆ្ងាយ  នងិ ចៃញ កណា្តាប-់ 
ដៃ  បាន ចូល គោល ដៅ ល្អ វិញ  មាន 
លទ្ធភាព ឈ្នះ ចៃើន ។  យា៉ាង ណា 
ក៏ដោយ សមៃប់គូ នៃះ  មិន អាច 
ទសៃសន៍ ទាយ មុន បាន ទៃ  គឺ សុី សង 
ពៃល  បៃ កួត ជាក់ ស្តៃង ផ្ទាល់ នៅ  លើ 
សង្វៀន ថា  តើ គួរ ផ្លាស់ ប្តូរ វ៉ៃ តាម វិធី 
ណា ? »។

សមៃប់  ការ បៃកួត គូ ឯក  ១  គូ នៃះ  
បាន  ទាញ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ខ្លាំង  ពី 
អ្នក ទសៃសនា  ប៉ុន្តៃ  អ្នក និយម តាម ដាន 
ទសៃសនា បៃដាល់ភាគ ចៃើន  គៃ មាន 
ទំនុក ចិត្ត ខ្លាំង ទៅ លើកីឡាករ  ជើង- 
ចាស់  មាន  ពិសោធល្អ  គឺ  ឡុង  
សំណាង  ចៃើន ជាង ថៃ រ៉ៃត ៕

កេងុប៉ារសី : Pernille Harder ស៊តុ 
បញ្ចូល ទីបាន  ១គៃប់  រួមចំណៃកជួយ 
ឱៃយកៃុមថ្មី Chelsea ឈ្នះកៃុមចាស់ 
Wolfsburg ២-១ អំឡុង ការ បៃកួត 
ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ Champions League 
ផ្នៃក នារី វគ្គ ៨ កៃុម ចុង កៃយ ជើង ទី 
១ កាល ពី ថ្ងៃ យប់ ថ្ងៃ ពុធ ។

កៃុមជើង ឯក លីគ កំពូល អាល្លឺម៉ង់ 
Wolfsburg ជា កៃមុ ជើង ឯក រង កាល- 
ពី រដូវ កាល មនុ ហើយ បាន កា្លាយ ជា កៃមុ 

នា ំមខុ គៃ សមៃប ់ការ បៃកតួ បៃជៃង នៅ 
អឺរ៉ុប ក្នុងទសវតៃសរ៍ ចុង កៃយ នៃះ។

តៃ ការ សមៃច ចិត្ត របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
សញ្ជាត ិដាណមឺា៉ាក Harder ដើមៃបផី្លាស ់
មក   Chelsea នៅ ដើម រដូវកាល នៃះ 
ក្នុង តម្លៃ ខ្លួន ជា កំណត់ តៃ ពិភព លោក 
តៃូវ គៃមើល ឃើញ ថា ជា សញ្ញា នៃ ការ- 
គំរាម កំហៃង  របស់ ក្លិប នៅ អង់គ្លៃស។

កីឡាការិនី Sam Kerr បានបញ្ជូន 
បាល់ ឱៃយ Harder ស៊ុត  គៃប់ ទី២ ឱៃយ  

Chelsea នៅ នាទីទី ៦៦ បនា្ទាប់ ពី ឆក់ 
បាល់ ពី  ការ បញ្ជូន ភា្លាត់ របស់ អ្នក ចាំ ទី 
Katarzyna Kiedrzynek របស់ 
Wolfsburg ក្នុង ហ្គៃម  ដៃល តៃូវ បាន 
លើក យក លៃង នៅ កៃុង ប៊ុយ ដាប៉ៃស 
បៃទៃស ហងុ គៃ ីដោយសារ ការ រតឹ បន្តងឹ 
ការ ធ្វើ ដំណើរទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
រវាង  អាល្លឺម៉ង់ និង ចកៃ ភព អង់គ្លៃស ។

មា្ចាស់ ជើង ឯក ពាន កៃប ខណ័្ឌ Wom-
en's Super League របស់ អងគ់្លៃស 
Chelsea បើក ការ នាំ មុខ គៃប់  ដំបូង 
នៅ នាទីទី ៥៥ ពៃល កីឡាការិនី Fran 
Kirby កៃឡៃក ឃើញ Kerr ក៏ បញ្ជូន 
បាល់ ទៅ ឱៃយ ហើយ កីឡាការិនី សញ្ជាតិ 
អូស្តាៃលី ទាញបាល់បង្វិល ខ្លួន គៃច ពី 
អ្នក ចា ំទ ីមនុ ទាត ់បាល ់បញ្ចលូ ទ ីជាមយួ 
នឹង  មុំសល់ តូ ច បំផុត ។

Wolfsburg នៅ មាន ឱកាស តាម 
ស្មើ កៃយ ខៃសៃ ការពារ សញ្ជាតិ ហូឡង់ 
Dominique Janssen ទម្លុះ 
សំណាញ់  ទី បាន ១គៃប់ ពីការ ស៊ុត 
បាល់ ពិន័យ ១១ម៉ៃតៃ ដៃល តៃូវ បាន 
អាជា្ញា កណ្្ដាលផ្ដល ់ឱៃយ ដោយសារ បៃធន  
កៃុម Magdalena Eriksson បាន 
បៃពៃឹត្តកំហុស លើ Svenja Huth ។

បនា្ទាប់ ពីមានលទ្ធផល ២-១ ចាប់ ពី 
នាទ៧ី០ មក កៃមុ ទាងំ២ មនិ អាច ស៊តុ 
បញ្ចូល ទី គ្នា បាន ឡើយ ដូច្នៃះ ចុង- 
កៃយ Chelsea ដៃល លៃង ក្នុង នាម 
ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ ឈ្នះ យា៉ាង បៃកៀ កបៃកិត  
ហើយ Wolfsburg ដៃល នឹង ដើ រ តួ 
ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ ម្ដង សងៃឃឹម ថា ១គៃប់ នៃះ 
នឹង ផ្ដល់ ផល  ចំណៃញ ដល់ ពួក គៃ 
សមៃប់ ជើង ទី២ ដៃល នឹង តៃូវ លៃង  
នៅ កៃុង ប៊ុយ ដាប៉ៃស នៃះ ម្ដង ទៀត ។

អ្នក គៃូបង្វឹក Emma Hayes របស់ 
Chelsea  ថ្លៃង ថា ៖ « យើង តៃូវ តៃ អត់- 
ធ្មត ់ក្នងុ ពៃល នៃះ តៃ ការ បៃកតួ នៅ ជើង 
ទី១ តៃូវ ធ្វើ យា៉ាង ណា ឱៃយ បាន លទ្ធផល 
ស្មើ ។ អត់មាន ផល ចំណៃញ ដូច គ្នាពី 
ការ លៃង ក្នងុ ផ្ទះ សមៃប ់កៃមុ ទាងំ២ តៃ 
ខ្ញុំ មានអារម្មណ៍ ថា ពួក គៃ កំពុង មាន 
បៃៀ ប ជាមួយ  គៃប់ បាល់ កៃ ទឹក ដី » ។

អ្នក ចាត ់ការ សៃ ីHayes  បន្ថៃម ទៀត 
ថា ៖ « ការ ពិត គឺ ពួក គៃ ជា កៃមុមួយ មាន 
ការ អភិវឌៃឍល្អ  ណាស់។ តៃ  មិន មៃន  
ងយ សៃួលឡើយ ក្នុង ការ ជួប ជាមួយ 
ពួក យើង យើង បាន ផ្ដល់ ឱៃយ ពួក គៃ នូវ 
ហ្គៃម ដ៏ លំបាក  ហើយ ខ្ញុំ រីក រាយ ជាមួយ 
នឹង លទ្ធផល នោះ »  ៕ AFP/VN

ឡុង សំណាង និង ថេ រ៉េត តេវូ ជួបគ្នាជា លើក ដំបូង នៅ ថ្ងេអាទិតេយ នេះ។ រូបថត សហ ការី

Harder (ឆ្វេង) របស់ Chelsea កំពុងបេជេងជាមួយ Blasse របស់ Wolfsburg។ AFP

Harder សុ៊ត បញ្ចលូ ទី កៃមុ ចាស់ ជួយ ឱៃយ កៃមុ ថ្មឈី្នះ

ព័រទុយហា្គាល់ ឈ្នះ 
កៃមុអាស៊ៃបៃហៃសង់ 
ទំាង តៃដាប តៃដួស 
ក្នងុលទ្ធផល ១-០

កេុងទូរីន : កៃុម មា្ចាស់ ជើង ឯក ទ្វីប 
អរឺ៉បុ ពរ័ ទយុ ហា្គាល ់ ចាប ់ផ្តើម យទុ្ធនា ការ 
ការ បៃកួត ជមៃុះ World Cup 2022 
របស់ ខ្លួន ជាមួយ នឹង ជោគ ជ័យ គៃន់ - 
តៃ ថា យក ឈ្នះ កៃមុ អាស៊ៃបៃហៃសង ់ ទាងំ 
បៃ ផុត បៃផើយ ១-០ សមៃប់   ការ បៃកួត 
ក្នុង ពូល A ដៃល ធ្វើ នៅ ទីកៃុងទូរីន 
របស់ បៃទៃស អុីតាលី កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។

រឿង  សខំន ់គ ឺថា ជយ័ ជម្នះ នោះ តៃវូ 
ពឹង លើ គៃប់ បាល់ ដៃល កើត ឡើង ពី 
ការ ធ្វើ ឱៃយ ចូលទី ខ្លួន របស់ បៃធន កៃុម 
អាស៊ៃបៃហៃសង់   Maksim Medvedev 
នៅ នាទីទី៣៦ ដៃល មាន ន័យ ថា កៃុម 
ដៃល ពៃញ ទៅ ដោយ កឡីាករ លៃបី ៗ  ដចូ 
ជា Cristiano Ronaldo ជា ដើម មិន 
អាច រក ឱកាស ដើមៃបី ទម្លុះ សំណាញ់ ទី 
កៃុមមួយ ដៃល មាន ចំណាត់ ថា្នាក់ ទី 
១០៨ ពិភពលោក ។

« យើង មាន ផល លបំាក ខ្លះ នងិ បញ្ហា 
មួយ ចំនួន ដៃល ជារឿង មិន អាច បៃកៃក  
បាន ។ នៅ វគ្គ ទី២ កៃុម ខ្វះ ការ បង្កើត 
ឱកាស និង ភាព បត់ បៃន » ។ នៃះ ជា 
បៃសាសន៍ របស់ គៃូបង្វឹក កៃុម ព័រទុយ- 
ហា្គាល់ លោក Fernando Santos 
ដៃល ដឹក នាំ កៃុម ឈ្នះ ជាលើក ទី ៥០ 
ក្នុង ចំណម ការ បៃកួត ៨០ ហ្គៃម ។

 ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  Ronaldo មិន អាច ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ទាំង ដៃល ការ បៃកួតនៃះ 
ធ្វើ ឡើង ក្នុង កីឡដា្ឋានរបស់ ក្លិប ដៃល 
ខ្លនួ បៃកប អាជពី ជាមយួ គ ឺJuventus 
ពោល ជាហ្គៃម  ដៃល តៃវូលៃង នៅ ទកឹ ដ ី
កណា្តាល  ដោយសារមាន ការ រឹត បន្តឹង 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ- 
រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

មា្ចាស់ ជយលាភី ពាន Ballon d'Or 
៥ សម័យកាល Ronaldo នៅ ខ្វះ 
៧គៃប់ ទៀត ទើប តាម ស្មើ កំណត់ តៃ 
របស់ អតី ត កីឡាករ អីុរ៉ង់ Ali Daei 
ចំនួន ១០៩ គៃប់  ក្នុង នាម ជា អ្នក ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បាន ចៃើន ជាង គៃ គៃប់ កាល 
លើៃងឱៃយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ ។

លោក Santos  បន្ថៃម ថា ៖ « យើង 
អត់ បាន លៃង ជាមួយ គ្នា មួយរយៈ មក 
ហើយ ។ វា ជារឿង ធម្មតា ដៃល យើង តៃវូ 
ការ ហាត់ កម្ដៅ សាច់ ដុំថៃម ទៀត តៃ 
យើង  សមៃច បាននូវ អ្វី ដៃល គៃប់គ្នា 
រំពឹង ថា នឹង បាន ។ ជា ការ ពិត ដៃល 
យើង ឈ្នះ ជាមយួ  គៃប ់បាល ់ចលូ ទ ីខ្លនួ- 
ឯង  ។ យើង គរួ  តៃ មាន ជយ័ ជម្នះ ជាមយួ 
នឹង គៃប់ បាល់ ចៃើន ជាង នៃះ » ។

 ព័រ ទុយហា្គាល់  ដៃល ឡើង ដល់វគ្គ 
១/២ ផ្ដៅច់ ពៃ័តៃ នៅ  World Cup 
1966 & 2006 នា ពៃល បនា្ទាប់ នៅ ថ្ងៃ 
សៅរ ៍តៃវូ ធ្វើ ដណំើរ ទៅ សរួ សខុ ទកុ្ខ កៃមុ  
ស៊ៃប៊ី ដៃល យក ឈ្នះ សា.អៀរឡង់ 
៣-២ ហើយ  ៣ថ្ងៃ កៃយ តៃូវ ប៉ះ 
ជាមួយ លុចសំបួ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ទីបផំតុតារាចម្រៀងស្រីរាងស្រលនូ
សាច់សខ្ចីជ្រកនៅផលិតកម្មហង្រសមាសកញ្ញា
ក្រវសុបញ្ញាបានឆ្លងផតុពីការឆ្លងជងំឺកវូដី១៩
ដោយសារការធ្វើត្រស្តទាងំ៣លើកគឺលទ្ធផល
សុទ្ធត្រអវិជ្ជមាន។
ន្រះបើតាមការបង្ហើរសារចុងក្រយ ដ្រលបាន

បរិយាយពីរឿងខ្លួនរួចផុតការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ដោយការធ្វើត្រស្តទាំង៣លើកដ្រលសុទ្ធត្រ
អវជិ្ជមានថា៖«ទកឹដោះមា្តាយថ្ល្រអរគណុគណុ-
បណុ្រយនងិបារមីវត្ថុសក័្តសិទិ្ធតិាមថ្ររក្រសាកនូចៅ
លទ្ធផលធ្វើត្រស្តលើកទី៣ចុងក្រយរបស់ខ្ញុំ
នោះគឺអវជិ្ជមាន(Negative)បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមនិ
មានម្ររោគកូវីដ១៩ទ្រខ្ញុំឆ្លងផុតហើយ។អរ-
គុណណាស់សម្រប់ការជូនពរពីបងប្អូនទាំង-
អស់គ្នាខ្លាំងណាស់។សូមម្រតា្តាការពារដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ទំាងអស់គ្នាណាតាមការ-
ណ្រនាំរបសស់ម្ត្រចពកុ៣កុំ៣ការពារ»កាល-
ថ្ង្រទី២៥ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២១ម្រសិលមិញន្រះ។
ដោយឡ្រកកាលពីធ្វើត្រស្តលើកទី២ថ្ង្រ

ទី១៧ខ្រមនីាឆ្នាំ២០២១តារាចម្រៀង-
ស្រីរាងខ្ពស់ស្រឡះកញ្ញាក្រវសបុញ្ញា
អតីតប្រក្ខភាពបរាជ័យក្នុងការ-
ប្រឡងប្រជ្រងកម្មវិធី TheVoice
Cambodiaរដូវកាលទី១កាន់ត្រ
រីកចម្រើនក្នុងអាជីពចម្រៀងនិង
សម្ដ្រងក្រមដំបូលផលិតកម្មរស្មី-
ហង្រសមាសក៏ប្រប់ពីលទ្ធផលខ្លួន
ដ្ររថា៖«បានដណំងឹហើយ
ក៏សប្របាយចតិ្តភយ័គ្រង
អតល់ក់២យបហ់ើយ!
ព្រលន្រះនាងខ្ញុំបាន
ទទួលលទ្ធផលន្រ-
ត្រស្តលើកទី២ រួច
ហើយគឺអវិជ្ជមាន-
(Negative)ប៉ុន្ត្រក្នុង
អំឡុងព្រលន្រះនាងខ្ញុំ
ក៏កំពុងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
ឱ្រយគ្រប់១៤ថ្ង្រ បន្ត
តាមដានពីសុខភាព
ដើម្របីធ្វើត្រស្តជាលើក
ទ៣ីបន្តទៀតតាមការ-
ណ្រនាំរបស់ក្រសួង-
សខុភបិាល។សមូជនូ
ពរបងប្អូនដ្រលកំពុង
សម្រកព្រយាបាល-
ទទួលបានសុខភាពល្អ
រឹងមាំមកវិញឆប់ៗនិង
សមូអ្នកទាងំអស់គ្នារក្រសាជហំរ-
ជម្នះឱ្រយបានហង្រសមាសត្រូវត្ររឹង-
មាំ។សូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តការ-
ពារថ្រទាំសុខភាព ឱ្រយកាន់ត្រខ្លាំង-

បន្ថ្រមទៀតចំពោះកូវីដ១៩ ន្រះ ៣កុំ៣
ការពារ»។

ចាប់តាំងពីកា្លាយជាតារាចម្រៀងនិង
តារាសម្ត្រងអាជពីមយួរបូមកនោះក្រវ
សុបញ្ញា កាន់ត្រមានភាពល្រចធ្លា-
ក្នុងរង្វង់សិល្របៈមានប្រជាប្រិយភាព
មិនចាញ់តារារួមជំនាន់ឡើយខណៈ
តារាស្រីរបូន្រះត្រងត្រមានវត្តមាននៅ

លើឆ កប្រគំតន្ត្រីតូចធំជាច្រើនក៏ដូចជា
ការចលូរមួក្នងុកម្មវធិីផ្រស្រងៗនងិ
បញ្ច្រញក្របាច់រាំព្រមទាំងបទ-
ចម្រៀងថ្មីៗជាច្រើន។
ជុំវិញការងារសិល្របៈ កញ្ញា

ក្រវសុបញ្ញាតារាស្រីវ័យ៣០
ឆ្នាំ មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
មិនឆ្មើងឆ្ម្ររូបន្រះក៏ធ្លាប់ប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា៖ «ការងារ-
សិល្របៈរបស់បងមានការរីក-
ចម្រើនច្រើនជាងមុនទាំងការ-
ប្រគំតន្ត្រីមានជាប់រហូត-
ចំណ្រកឯការសម្ត្រងរឿងវិញ
ក៏មានដ្ររបងសម្ត្រងក្នុង

រឿង «រាជិនីភូមិគ្រឹះ»
ជាតួកាចនិងរឿង
ទី២គឺសុំលាក់-
ចំណងជើងសិន

ត្រសម្ត្រងជាតួស្លូតទ្រ
ហើយក៏មានរឿងទី៣ផងដ្ររ
ប្រហ្រលជាដើរតួកាចទៀត
ហើយ»៕

LIFESTYLE
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កញ្ញា កេវ សុបញ្ញា  បង្ហើរសារបេប់ខ្លនួ ឆ្លង ផុត តេស្ត 
៣ លើក សុទ្ធតេអវិជ្ជមានកូវីដ១៩។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារា ចមេៀង សេ ីរាង ខ្ពស់ និងសេលូន 
ជេកទេនំ ហងេសមាស កេវ សុបញ្ញា។ 

រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

កែវ សុបញ្ញា ឆ្លងផុតការ ធ្វើ  
តែស្ត ៣ លើកអវិជ្ជមាន កូវីដ 

គេ ូបង្វកឹអាហេសង់ទីន លោក Felix Dalmas នៅតេ ចងចំា កេមុកម្ពជុា ទោះ លោក បនចាក ចេញ។ រូបសហការី

គែបូង្វកឹ អាហែសង់ ទីន ថា កែមុកម្ពជុា 
នឹងអាច បង្កើត បាន បែវត្តសិាសែ្តថ្មី
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈបើទោះបីជាខ្លនួបាន
សម្រចចិត្តឈប់ធ្វើជាគ្រូបង្គោល
ឱ្រយក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិ
កម្ពជុាគឺមិនបន្តដំណើរជាមួយ
អ្នកចាត់ការទូទៅលោកKeis-
ukeHondaដ្រលទើបបាន
ព្រមព្រៀងជាមួយសហព័ន្ធកីឡា
បាល់ទាត់កម្ពជុាដើម្របីបន្តដឹកនំា
ក្រមុកម្ពជុារហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣
បុ៉ន្ត្រគ្រូបង្វកឹជនជាតិអាហ្រសង់ទីន
លោកFelixDalmasដ្រល
ជាបុគ្គលយា៉ាងសំខន់បានជួយ
បង្កើតនូវមូលដា្ឋានគ្រះឹនិងទម្រង់
ល្រងផ្ទាល់ខ្លនួឱ្រយក្រមុគោព្រនោះ
នៅត្រមានការជឿជាក់ថាក្រមុ
កម្ពជុានឹងអាចបង្កើតបានប្រវត្ត-ិ
សាស្រ្តថ្មីបន្ថ្រមទៀតសម្រប់ការ-
ប្រកួតលើឆកអន្តរជាតិពិស្រស
ការប្រកួតសីុហ្គ្រមឆ្នាំ២០២៣។
នៅក្នងុសារស័ព្ទដ៏វ្រងអនា្លាយ

ដ្រលបានផ្ញើជូនមកដល់ក្រុម
ជម្រើសជាតិនិងអ្នកគំទ្រកម្ពជុា
កាលពីថ្ង្រពុធលោកFelixបាន
សរស្ររថា៖«ប្រហ្រលជាអ្នកទំាង-
អស់បានឮហើយថាខ្ញុំនឹងមិន
អាចបន្តក្នងុនាមជាគ្រូបង្វកឹទៀត
ទ្រដោយសារត្របញ្ហាផ្ទាល់ខ្លនួ
មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំបុ៉ន្ត្រខ្ញុំជឿជាក់
ថាលោកគ្រូHondaនឹងនៅត្រ
បន្តការដឹកនំាដ៏ល្អសម្រប់ក្រមុ
ជម្រើសជាតិកម្ពជុា»។
លោកបន្តថា៖«វាជាកិត្តយិស

ដ៏អសា្ចារ្រយបំផុតមួយក្នងុជីវិតរបស់ខ្ញុំ
ដ្រលបានដឹកនំាក្រមុជម្រើសជាតិ-
កម្ពជុាហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់
ឯកឧត្តមសៅសុខប្រធនសហ-
ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិង

លោកKeisukeHondaដ្រល
បានផ្តល់ការជឿទុកចិត្តមកលើរូប-
ខ្ញុំហើយបានផ្តល់ឱកាសឱ្រយខ្ញុំ
បានដឹកនំាក្រមុជម្រើសជាតិកម្ពជុា
ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ»។
នៅក្នងុសារដដ្រលន្រះលោក

Felixបានបងា្ហាញអារម្មណ៍រីក-
រាយខ្លាងំដ្រលបានចូលរួមបង្វកឹ
ក្រុមកម្ពុជា២ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ
ដោយលោកអះអាងថាគ្រប់គ្នា
នៅទីន្រះពិតជាមានការខំប្រងឹ-
ប្រងខ្លាងំដើម្របីរួមគ្នាជួយឱ្រយក្រមុ
កម្ពជុាឡើងដល់់វគ្គ១/២ផ្តាច់ព្រត័្រ
នៅក្នងុពានរងា្វាន់AFFU22LG
Cup2019ជាលើកដំបូងព្រម-
ទំាងបានឆ្លងចូលវគ្គជម្រះុជំុទី២
ក្នុងពានរងា្វាន់បាល់ទាត់ពិភព-
លោកក្នងុនាមជាក្រមុដ្រលក្ម្រង
ជាងគ្រនិងការទទួលបានចំ-
ណាត់ថា្នាក់ល្រខ៤ក្នងុការប្រកួត
សីុហ្គ្រមនៅឆ្នាំ២០១៩ជាលើក
ដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់
បាល់ទាត់កម្ពជុា។
លោកFelixបានបន្ថ្រមថា៖

«ខ្ញុំបានមើលឃើញពីការលះបង់
ដ្រលអ្នកទំាងអស់គ្នាបានធ្វើនិង
ការរីកចម្រើនដ្រលអ្នកទំាងអស់
គ្នាសម្រចបានវាធ្វើឱ្រយខ្ញុំជឿជាក់
ថាប្រជាជនកម្ពជុាក៏ដូចកីឡាករ
ទំាងអស់ពិតជាអាចសម្រច
នូវក្តសុីបិនដ៏ធំរបស់ខ្លនួបានដើម្របី
នំាប្រទ្រសមួយន្រះឱ្រយមានការ-
ប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខ្លាំងក្នុង
ឆកអន្តរជាតិ»។
គ្រូបង្វកឹអាហ្រសង់ទីនរូបន្រះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«ត្រមឹ២ឆ្នាំបុ៉ណ្ណោះ
ពួកយើងបានបង្កើតមូលដា្ឋានគ្រះឹ
ន្ររបៀបល្រងមួយដ៏មានសកា្តា-
នុពលដ្រលសមា្គោល់ថាជារបៀប

ល្រងរបស់កម្ពជុាហើយខ្ញុំពិតជា
មានមោទនភាពចំពោះអ្វីដ្រល
យើងបានកសាង។ខ្ញុំជឿជាក់ថា
ជាមួយនឹងមូលដា្ឋានគ្រះឹន្រះការ-
បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់កម្ពជុា
នឹងកើតមានឡើងជាច្រើនទៀត
នាព្រលអនាគតហ្រតុន្រះខ្ញុំពិត
ជាមានកិត្តយិសណាស់ដ្រលបាន
កា្លាយជាផ្ន្រកមួយន្រប្រវត្តិសាស្ត្រ
បាល់ទាត់របស់ប្រទ្រសដ៏អសា្ចារ្រយ
មួយន្រះគឺខ្ញុំនឹងត្រងត្រចងចំា
និងដឹងគុណដល់ប្រជាជនកម្ពជុា
ជានិច្ចចំពោះទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស
របស់អ្នកចំពោះខ្ញុ»ំ។
គួររំឭកថាលោកFelixធ្លាប់

បានជំរុញឱ្រយក្រមុកម្ពជុាចាប់ផ្តើម
ល្រងទម្រង់ប្រយុទ្ធ។លោកបាន
និយាយថា៖«យើងបានល្រង
ទម្រង់ការពារជាយូរមកហើយ
ដើម្របីស្វ្រងរកដំណះស្រយន្រ
បញ្ហាត្រព្រលន្រះយើងត្រវូល្រង
ប្រយុទ្ធហើយសីុហ្គ្រមឆ្នាំ២០២៣
យើងត្រូវចាប់ផ្តើមពីឥឡូវន្រះ
ព្រះកម្ពជុាដល់ព្រលវ្រលាត្រវូ
ល្រងប្រយុទ្ធហើយ»។
បុ៉ន្ត្រព្រលន្រះលោកFelixមិន

បានចូលរួមដឹកនំាក្រុមកម្ពុជា
ជាមួយលោកHondaទៀតនោះ
ទ្រអី៊ចឹងភារកិច្ចន្រះនឹងធ្លាក់ទៅ
លើគ្រូបង្គោលថ្មីជាជនជាតិជបុ៉ន
ដ្រលត្រវូធ្វើការងារន្រះបន្តជាមួយ
Handaខណៈដ្រលHondaបាន
សរស្ររបង្ហាះនៅលើបណា្តាញ-
សង្គមថា៖«ខ្ញុមំានកិត្តយិសដ្រល
បានបន្តកិច្ចសន្រយាជាមួយក្រុម
កម្ពជុាដល់ឆ្នា២ំ០២៣ខណៈ
ដ្រលកម្ពជុានឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះកីឡា
សីុហ្គ្រមហើយខ្ញុនឹំងខំបន្តធ្វើឱ្រយ
អស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុ»ំ៕
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