
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
បានប្រកាសពីម្រសិលមិញថា
មនុស្រសចំនួន៤៣នាក់ដ្រល
ភាគច្រើនជាជនជាតិចិនមាន
វិជ្ជមានកូវីដ១៩ដ្រលបានឆ្លង
ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍
២០កមុ្ភៈ»ដ្រលព្រតឹ្តិការណ៍ឆ្លង
ចូលក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី
៣ន្រះត្រូវបានលោកនាយក-

រដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុនស្រនចាត់ទុកថា
ជា«ស្ថានភាពដ៏អាក្រក់»។
កាលពីថ្ង្រទី២០ខ្រកុម្ភៈលោក

ហុ៊នស្រនបានថ្ល្រងសរពិស្រស
ជាបនា្ទាន់មួយទៅកាន់ជនរួម-
ជាតិអពំពី្រតឹ្តិការណ៍សហគមន៍
ថ្មីន្រះ ដោយលោកលើកឡើង
ថាសភាពការណ៍បានឈានដល់

ដំណាក់កាលថ្មីមួយដ្រលលោក
ក៏ដូចជាមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើ-
ការសន្និដ្ឋានច្របាស់ថាន្រះជា
ការឆ្លងក្នងុសហគមន៍លើកទី៣
បនា្ទាប់ពីសហគមន៍៣វិច្ឆកិានិង
សហគមន៍២៨វិច្ឆកិាកាលពីឆ្នាំ
២០២០។លោកមានប្រសសន៍
ថា៖«ន្រះជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់

សម្រប់យើងក្នុងព្រលដ្រល
យើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង
កូវីដ១៩ដ្រលនំាចូលពីប្រទ្រស
ថ្រនិងវៀតណាមខណៈដ្រល
យើងបានធ្វើល្អហើយនៅតាម
ព្រដំ្រនន្រប្រទ្រសទំាង២ន្រះ»។
ក្នងុដណំាក់កាលន្រះលោក

ហ៊ុនស្រនបានច្រញនូវបទ-

បញ្ជាដោយអំពាវនាវចំពោះ
ជនរួមជាតិទំាងអស់ដោយលោក
បានស្នើសុំនវូការយោគយល់ពី
អ្នកធុរកិច្ចនិងការស្នាក់នៅរបស់
ពលរដ្ឋដ្រលតម្រូវឱ្រយមានការ-
បិទអគារក្លិបកម្រសាន្តអិនប្រំបី
(N8)និងតំបន់មួយចំនួនដ្រល
ផ្ទុះករណីកូវីដ១៩ជាចាំបាច់។
លោកមានប្រសសន៍ថា៖

«អ្នកដ្រលនៅក្នុងតំបន់នោះ
អាចនឹងមានការ...តទៅទំព័រ  ២ 
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ព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ
៤៣នាក់និងកំពុងស្វ្រងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងទៀត

ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា
តម្រវូឲ្រយប្រតិបត្តកិរ
ហិរញ្ញវត្ថុឯកជនផ្អាក
ប្រងច្រកភាគលាភ

កម្ពជុាស្នើសំុទិញវ៉ាក់សំាងពីឥណ្ឌា៥លានដូសខណៈការចាក់-
វ៉ាក់សំាងដ្រលជាជំនួយពីចិនត្រវូពង្រកីទៅដល់ខ្រត្ត៩ទៀត

ម្រធាវីស្មគ័្រចិត្តន្រគណៈម្រធាវីបានការពារក្ដីជូនជន-
ក្រីក្រចំនួន២១៦៧ករណីក្នងុរយៈព្រលជាង៣ខ្រ

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នពំេញៈធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា
(NBC)បានអពំាវនាវធនាគារនងិ
គ្រឹះស្ថានមកី្រហូរិញ្ញវត្ថុទាងំអស់
ដ្រលកពំងុប្រតបិត្តកិារក្នងុវសិយ័
ន្រះឱ្រយផ្អាកការប្រងច្រកភាគលាភ
ចពំោះប្រក់ចណំ្រញឆ្នាំ២០២០
ដល់ភាគទនុកិរបស់ពកួគ្រដ្រល
ជាវធិានការមយួរមួចណំ្រករក្រសា
កំណើនរបស់វិស័យន្រះ។
ស្រចក្ដីប្រកាសរបស់NBC

កាលពីថ្ង្រសកុ្រឱ្រយដងឹថាចាប-់
តាងំពីអឡំងុព្រលផលប៉ះពាល់
ពីការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ-
១៩រហតូដល់បច្ចបុ្របន្នធនាគារ-
ជាតិន្រកម្ពជុាបានដកច់្រញនវូ
វធិានការជាច្រើនដើម្របីបន្ធរូបន្ថយ
លើការអនុវត្តតាមបទប្របញ្ញត្តិ
របស់គ្រឹះស្ថានស្របតាមគោល-
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ហើយវសិយ័ធនាគារនៅត្រមាន
ភាពរឹងមាំនិងបន្តមានប្រក់
ចំណ្រញក្នុងបរិបទស្រដ្ឋកិច្ច
បច្ចុប្របន្ន។
NBCបន្តថា៖«ដោយសរស្ថាន-

ភាពន្រការរីករាលដលជំងឺ
កវូដី១៩នៅមនិទាន់មានភាព
ច្របាស់លាស់និងមិនទាន់អាច
គ្របគ់្រងបានទាងំស្រងុនងិដើម្របី
ធានាភាពធន់និងស្ថិរភាពក្នុង
វសិយ័ធនាគារធនាគារជាតិន្រ
កម្ពុជាស្នើគ្រប់...តទៅទំព័រ ៧

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ រាជរដ្ឋាភិបាលតាម-
រយៈក្រសួងការបរទ្រស និង
សហប្រតិបត្តកិារអន្តរជាតិបាន
សម្រចស្នើសុំទិញវ៉ាក់សំង
បន្ថ្រមពីសធារណរដ្ឋឥណា្ឌា
ចំនួន៥លានដូសដោយក្នងុនោះ

កម្ពុជាបានស្នើសុំឱ្រយមានការ-
ផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សំងន្រះក្នងុដំណាក់-
កាលដំបូងចំនួន១លានដូស។
ការស្នើសុំទិញវ៉ាក់សំងពី

សធារណរដ្ឋឥណា្ឌាន្រះធ្វើឡើង
ក្នងុការជបួសន្ទនាតាមទរូសព័្ទ
រវងលោកប្រក់សខុនុរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសងួការបរទ្រសជាមយួនងឹ

លោកសូ៊ប្រមា៉ានយ៉ាំច្រហ្រសានកា
រដ្ឋមន្រ្តីការបរទ្រសន្រសធា-
រណរដ្ឋឥណា្ឌាកាលពីលា្ងាចថ្ង្រទី
១៨ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១។
ក្នុងស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

របស់ក្រសួងការបរទ្រស បាន
ឱ្រយដឹងថា រដ្ឋមន្រ្តីន្រប្រទ្រស
ទាំង២បាន...តទៅទំព័រ  ៤

 វ៉ន   ដា រា៉ា   
 
ភ្នំ ពេញៈក្រុមម្រធាវីស្ម័គ្រចិត្ត

នៅក្នងុគណៈម្រធាវីន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាស
កាលពីចុងសបា្ដាហ៍កន្លងមក
ន្រះឱ្រយដឹងថាក្រុមម្រធាវីស្ម័គ្រ-
ចិត្តបានជួយការពារក្ដីដល់ជន-

ក្រីក្រ ចំនួន២១៦៧ករណី
ដ្រលមានកូនក្ដីចំនួ៣៦៥៨នាក់
នៅតាមសលាដំបូងរាជធានី-
ខ្រត្តនៅទទូាងំប្រទ្រសក្នងុរយៈ-
ព្រល១០០ថ្ង្រ។
លោក លី ច័ន្ទតុលាប្រធាន

គណៈម្រធាវីបានថ្ល្រងក្នុងសន្និ-
សីទសរព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធ-

ផលការងារន្រគណៈម្រធាវី
កាលពីថ្ង្រសុក្រ ទី១៩ ខ្រកុម្ភៈ
ថា៖ «ក្នុងនាមជាម្រធាវីស្ម័គ្រ-
ចិត្តការពារក្ដីជូនដល់ប្រជាពល-
រដ្ឋ គឺមិនត្រូវការពារក្តីជូនកូនក្តី
ដើម្របីបង្គ្រប់កិច្ចទ្រ ប៉ុន្ត្រត្រូវ
បំព្រញតួនាទីតាមក្រមសីលធម៌
វិជា្ជាជីវៈដ្រល...តទៅ ទំ ព័រ ៦
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អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង ទៃសចរណ៍  
ណៃនំា ដល់ សមាគម ក្នងុ ឧ សៃសា - 
ហកម្ម ទៃសចរណ៍ បៃតិបត្តិ ករ 
ទៃសចរណ៍ និង គៃប់ ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ ទំាងអស់ ឲៃយ បៃើបៃស់ បៃព័ ន្ធ 
ចុះបញ្ជ ីឈ្មោះ ភ្ញៀវទៃសចរ តា ម  
បៃព័ន្ធ Telegram BOT ដល់ 
មូលដ្ឋាន អាជីវកម្ម សៃវាកម្ម 
ទៃស ចរណ៍ ទូទំាង បៃទៃស ដើ មៃបី  
បៃឆំង ការរីក  រាលដលនៃ  ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩។ 

សារា ចរណៃនាំ របស់ កៃសួ  ង 
ទៃសចរណ៍ ចៃញ ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃមករា ដៃល ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទើប 
ទទួលបាន កាលពី មៃសិលមិញ  
បាន ឲៃយ ដឹងថា ការ  ចៃញ  សៃច ក្ត-ី 
ណៃនំា នៃះ គឺ អនុវ ត្ត តា ម ការ- 

ណៃនាំរ បស់ រាជ រដ្ឋាភិបាល 
និង កៃសួងសុខាភិបាល ក្នងុកា រ-   
ទប់សា្កាត់ ការរីក រាល ដល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង ដើមៃបី ផ្តល់ 
ភាពងាយសៃលួ ចំពោះ ការស្វៃ ង -  
រក អ្នក ប៉ះពាល់ ដោយ បៃយោ ល 
និង ដោយ ផ្ទាល់ ក្នុង ករណី រក- 
ឃើ  ញ ថា មាន អ្នក ឆ្លង ក្នងុ មូល-  
ដ្ឋាន អាជីវកម្ម សៃវាកម្មទៃស- 
ចរណ៍។ 

សារា ចរបន្ត ថា ៖«គៃ ប់  មូល - 
ដ្ឋាន អាជីវកម្ម សៃវាកម្ម ទៃស - 
ចរណ៍ ទាំងអស់ ទូទាំ ង បៃទៃ  ស 
តៃវូ មាន កាតព្វកិច្ច ចូល រួម រៀប ចំ 
និង បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ ចុះបញ្ជ ីឈ្មោះ  
ភ្ញៀវទៃសចរ តាម បៃព័ន្ធ Tel-
egram BOT ជា ទមៃង ់រមួមយួ  
ដៃល ផលិត ដោយ កៃសួង ទៃស - 
ចរណ៍។ ជាមួយគ្នា នោះតៃូវ 

ចលូ  រមួ សហការ ជាមយួ កៃសងួ 
ទៃស ចរណជ៍រំញុ ដល ់សមា ជ ិក 
របស់ខ្លនួចូលរួម បៃើបៃស់ បៃព័ ន្ធ 
ចុះបញ្ជ ីឈ្មោះ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ តា ម  
បៃព័ន្ធ Telegram BOT»។ 

សារា ចរកៃសួង ទៃសច រ ណ៍   
បញ្ជាក់ថា គៃប់ មូលដ្ឋាន អាជីវ - 
កម្ម សៃវាកម្ម ទៃសចរណ៍ ទំាង អ ស់ 

ទូទាំង បៃទៃស តៃូវ រៀបចំ ដក់ - 
តំា  ង បងា្ហាញ ស្ទ ិកឃ  ័រ បៃព័ន្ធ ចុះ - 
បញ្ជី ឈ្មោះ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ តាម  
បៃព័ន្ធ Telegram BOT 
នៅតាម ចៃក ចៃញចូល មូល ដ្ឋា ន  
អាជវីកម្មលើ ត ុអាហារ ឬ កន្លៃ ង 
ដៃល ផ្តល ់ភាព ងាយ សៃលួ ដល ់
ភ្ញៀវទៃសចរ ...តទៅទំព័រ  ៣

ភ្ញៀវ កំពុង ចេញ ពី ទូក ទេស ចរណ៍  កាល ពី ខេ ធ្ន ូ២០២០  ។ រូបថត ហុង មិនា

ក្រសួងណ្រនំាអ្នកក្នងុឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ពីការចុះឈ្មោះភ្ញៀវតាមTelegram

តពីទំព័រ  ១...ប៉ះពា ល់  ប៉ុន្តៃ 
យើង មនិ មាន ជមៃើស ទៃ ដោយ- 
សារ ពកួ គត ់ មាន ហាន ិភយ័ខ្ពស ់
ក្នុង ការ ឆ្លង ។ មនុសៃស ទាំង អស់ 
នោះ  មិន តៃូវ អនុញ្ញាត ឱៃយចូល  
លើក លៃង តៃមា្ចាស់ ផ្ទះ ប៉ុន្តៃ មិន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ ចៃញ ពី តំបន់ នោះ» ។

លោក នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីបាន បញ្ជា 
ឱៃយសា្ថាប័ ន  នងិ អាជា្ញាធរ ទាងំ អស ់ 
តៃូវ ស្វៃង រក អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ក្លិប  
N8 ទោះទៅ ដល់ ទីណា ក៏ដោយ 
ដើមៃបី ស្វៃង រក មក ធ្វើតៃស្ត  នងិ ធ្វើ 
ចតា្តាឡីស័ កឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ។

យោង តាមកៃសួង សុខា ភិ- 
បាល   បាន ឱៃយ ដឹងថា នៅថ្ងៃ ទី 
២១ ខៃកុម្ភៈ មាន មនុសៃសចំនួន 
៤៣ នាក់  បាន  ឆ្លងកូវីដ១៩   ក្នុង 
ពៃឹត្តិការណ៍  ២០កុម្ភៈ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ២ថ្ងៃ គឺ  ពី ថ្ងៃទី១៩ និង 
ទ២ី០ខៃកមុ្ភៈដៃលក្នងុ នោះ មា ន 
ជន ជាតិ ចិន ចំនួន ៤១ នាក់ និង 
ជន ជាតិ វៀត ណាម ចំនួន ២ នាក់ ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន  អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល 
បាន លើ កឡើង ក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកា ស  
ព័ត៌មាន របស់ កៃសួង ថា ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ ការ ចម្លង បន្ត នូវវីរុស 
កូវីដ១៩  នៅ ក្នងុ សហ គមន៍ ទៃង់ - 
ទៃយ ធ ំ បៃជាពលរដ្ឋ   តៃវូ ចលូ រមួ   
អនុវត្ត វិធាន ការ ការពារ ខ្លួន ឱៃយ 
បាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន តាម ការ ណៃ នាំ 
របស ់នាយករដ្ឋ មនៃ្ត ី   កាល ព ីថ្ងៃទ ី
២០  ខៃកុម្ភៈ ។ លោក សៃីថា៖ 
«សូម បង ប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋ យើង 
តៃវូ អនុវត្ត វិធាន ការ សុខា ភិបា ល   
ដៃល មាន៣ កា រពារ (ពាក ់មា៉ាស ់ 
លាងដៃ ញឹក ញាប់ និង រកៃសាគមា្លា ត  
សុវត្ថិ ភាព បុគ្គល ពី ១ ម៉ៃតៃ កន្លះ 
ឡើង) និង ៣កុំ (កុំទៅ កន្លៃង 
ដៃល មាន មនុសៃស កក កុញ ចៃើន 

កុទំៅ កន្លៃង ដៃល បទិ ជតិ មនិ មាន 
ខៃយល់ ចៃញ-ចូល និង បៃើ មា៉ាសុីន 
តៃជាក ់ចៃើនពៃ ក នងិ កុបំ៉ះពាល ់
គ្នា កុំចាប់ដៃ គ្នា...» ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន  បន្តថា 
តៃវូ ចលូរមួ ធ្វើ ចតា្តាឡសីក័ ឱៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវ ១៤ ថ្ងៃ ហើយ បុគ្គល 
ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ពៃតឹ្តកិារ ណ ៍ឬដងឹ ថា 
ខ្លួន ជាអ្នក ប៉ះពាល់ ជាមួយ អ្នក- 
មាន វីរុសកូវីដ១៩  តៃូវ ស្ម័គៃចិត្ត 
មក ធ្វើ តៃស្ត រក មៃរោគ កូវីដ១៩ 
នៅ មណ្ឌល សុខភាព ចាក់ អង ៃ ។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ ដៃរ លោក ម៉ម 
បុ៊នហៃង រដ្ឋមនៃ្ត ីកៃសួង សុខាភិ - 
បាល  នៅ ថ្ងៃទី ២០ ខៃកុម្ភៈ បាន 
ដក់ ឱៃយ អនុវត្ត បៃព័ន្ធ បច្ចៃក  វិទៃយា  
QR Code  ទប់ សា្កាត់ កូវីដ១៩  
(Stop Covid-19) ដើមៃបី បង្កើន 
នវូ បៃសទិ្ធភាព នងិ លៃបឿន ក្នងុ ការ- 
បងា្ការ និង ទប់ សា្កាត់ ហានិ ភ័យ នៃ 
ការ រីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក  ឱៃយ ដឹងថា  កៃសួង បៃស - 
នីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ បាន រៀប ចំ 
នូវ បៃព័ន្ធ  QR Code ទប់សា្កាត់ 
កូវីដ ដៃល  សាធារណជន ចាំ បាច់ 
តៃវូ ស្កៃន  QR Code  នៅ ពៃល ធ្វើ 
ដំណើរ ចៃញ-ចូល ទីតំាង សណា្ឋា - 
គរ ផ្ទះ សំណាក់ ភោជនីយ ដ្ឋាន 
អាហា រដ្ឋាន កន្លៃង កមៃសាន្ត  អគរ 
សា្នាក់ នៅរួម (ខុនដូ) កៃុម ហ៊ុន 
រោង ចកៃ  សហគៃស ជាដើម  
ដៃល មាន មនុសៃស ចៃញ-ចូល 
ចៃើន។ លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង 
ប ញ្ជាកថ់ា ៖ «បៃពន័្ធ ហ្នងឹ កតត់ៃ 
ទកុ ទីតាងំ របស ់បគុ្គល ដៃល បាន 
ចៃញ-ចូល  (ជាបៃព័ន្ធ ដៃល មិន 
មាន ការ តាម ដន ឯក ជន ភាព 
របស ់បគុ្គល) នងិ ផ្តល ់ភាព ងាយ- 
សៃួល  ក្នុង ការ តាមដន ស្វៃង រក 
អ្នក ដៃល ជាប់ ពាក់  ព័ន្ធ ឬប៉ះ ពាល់  

បៃសិន បើ ទីតាំង នោះ មាន រក 
ឃើញ ករណី វិជ្ជ មាន កូវីដ ១៩ » ។

ដោយ ឡៃក លោក នាយករ ដ្ឋ - 
មនៃ្តី ហ៊នុ សៃន នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មញិ  
បាន សមៃច ផ្តល់ ជំនួយ ជា សមា្ភារ  
និង សៃបៀង បន្ថៃម ទៅ ដល់ ខៃត្ត 
ចំនួន ៥នៅ ជាប់ ពៃំដៃនដើមៃបី បន្ត 
រៀបចំ ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ក សមៃប់ ពី 
ថ្ងៃទី ២១ ដល់  ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ កុម្ភៈ  
ឆ្នាំ២០២១។ 

ខៃត្តទាំង នោះ មាន  ខៃត្ត បាត់ - 
ដំបង ទទួល បាន នូវ សមា្ភារ បៃើ-
បៃស់  ( កន្ទៃល មុង ភួយ ខ្នើយ 
..) ចនំនួ ២០០០ កញ្ចប ់ទកឹ សទុ្ធ 
២ ០០០ កៃស នងិ មកីញ្ចប ់៥០ ០ 
កៃស, ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
ទទលួបា ន ចនំនួ ៣ ០០០ កញ្ចប ់
និង មី ៥០០ កៃស,ខៃត្ត ឧត្តរ មាន- 
ជ័យ ទទួល បាន ចំនួន ២ ០០០ 
កញ្ចប់ ទឹក សុទ្ធ  ២ ៥០០ កៃស 
និង មី៥០០ កៃស,ខៃត្ត ប៉ៃលិន 
ទទួល បាន ទឹក សុទ្ធ ១ ០០ ០ កៃ ស  
និង ខៃត្ត កោះ កុង ទទួល បាន 
ចំនួន ១០០ កញ្ចប់ ។

នៅ ក្នងុ សន្នសិទី ពត័ម៌ានជុវំ ិញ 
ការ កៃ សមៃួល អនុ កៃឹតៃយ ស្តីពី 
វិធាន ការ សុខា ភិបាលដើមៃបី ទប់ - 
សា្កាត់ និង ឆ្លើយ តប ការ ឆ្លង រាល- 
ដល ជាអន្តរ ជាត ិនៃជងំ ឺនៅតាម 

ចៃក ចៃញ -ចលូ លោក មម៉ ប៊នុ- 
ហៃង ថ្លៃង ថា រហូត  មក ដល់ 
ពៃលនៃះ បៃមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាល 
បាន ផ្តល់ ថវិកាអ ស់  ចំនួ ន ៩ ៤៨ ៥ 
លាន រៀល ឬ ស្មើ នឹង ជាង  ២,៣ 
លាន ដុលា្លារ សហរដ្ឋ អាមៃរិ ក រួ ម នឹង  
សមា្ភា រ បៃើបៃស់ មួយ ចំនួន ទៀត  
សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ទៅ បណា្តា ខៃត្ត 
ទាំង ៧  នៅ ជាប់ ពៃំដៃន កម្ពុជា-
ថៃ សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ការ ធ្វើ ចតា្តា- 
ឡីស័ក ដល់ ពលករ ខ្មៃរ មក ពី 
បៃទៃស ថៃ។

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៨ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១មាន ពលករ ខ្មៃរ បៃមា ណ 
៣៨ ៩៤៤ នាក់បាន ធ្វើ ចតា្តា ឡី-
ស័ក  នៅ តាម ខៃត្ត ជាប់ ពៃំដៃ ន 
កម្ពុជា-ថៃ ក្នុង នោះ អ្នក ដៃល  
កំពុង ធ្វើចតា្តាឡីស័ ក មាន ចំនួន 
១១ ៧៩២ នាក់ ចំណៃក  អ្នក- 
កំពុង ធ្វើ ចតា្តា ឡីស័ ក នៅ តាម ខៃ ត្ត 
ជាប់ ពៃំ ដៃន  កម្ពុជា-វៀត ណាម 
មាន ចំនួន ២៤២ នាក់ ។

បើ តាម កៃសួង សុខា ភិបា ល 
គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ២១ ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 
២០២១ កម្ពជុា មាន អ្នក មាន វរី ុស 
កូវីដ ១៩ចំ នួន ៥៣៣ នាក់ ក្នុង- 
នោះ អ្នក  ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ 
៤៧៣ នាក់ និង អ្នក កំពុង សមៃ ក  
ពៃយាបាល ចំនួន ៦០ នាក់៕

សមត្ថ កិច្ច បាញ់ អាល់ កុលឲេយនារីម្នាក់ នៅ ម្តុ ំសង្កាត់  ទន្លេបាសាក់ មេសិល មិញ។ ជីវ័ន

ព្រតឹ្តកិារណ៍២០កុម្ភៈ...

 វ៉ន   ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ  ថ្វី បើ ជំ ងឺ កូ វីដ១៩ 
បាន ផ្ទុះ  ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត នៅ ក្នុង 
សហ គ មន៍  កណា្តាល រាជ ធានីភ្ន-ំ   
ពៃញ កាល ព ីចងុ សបា្ដាហ ៍កន្លង- 
មក នៃះ ដៃល ហៅ ថា ពៃតឹ្ត ិការណ ៍
២០ កមុ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០២១  ដៃល តៃវូ 
បាន គិត ថា  ជា លក្ខណៈ ធ្ងន់ធ្ងរ 
យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ   ក៏ រាជ រដ្ឋាភិ បាល 
មិន បាន បៃ កាស បិទ សាលា- 
រៀន  និង ការ ជួប ជុំ ជា លក្ខណៈ 
បៃ ពៃ ណី នោះ ទៃ   ប៉ុន្តៃ តៃូវ រឹត- 
បន្តឹង នូវ វិធាន សុខាភិ បាល 
ដៃល តៃូវ បាន កំ ណត់ រួច មក- 
ហើយ ។ 

 លោក    ហ៊ុន   សៃន  នាយករដ្ឋ-  
មន្តៃ ីនៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ កម្ពជុា  
បាន ថ្លៃង សារ ទៅ កាន់ ជន រួម- 
ជាតិ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃកុម្ភៈ   
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  កៃសួង សុខា- 
ភិបាល បាន រក ឃើញ អ្នក វិជ្ជ មាន 
ជំ ងឺ កូវីដ ១៩  ចំ នួន ៣២ ករណី  
ក្នងុ រយៈ ពៃល ១០ ម៉ាង  កៃយ 
ព ីការ រក ឃើញ ព ីអ្នក សុ ំទដិ្ឋា ការ 
ការ បញ្ជាក់ សុខ ភាព សមៃប់ 
ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ឆ្លង ដៃន ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី បាន 
មាន បៃ សាសន៍ ថា ៖  « ខ្ញុំ មិន 
ចៃញ បទ បញ្ជា ដើមៃបី បិទ ការ - 
ជួប ជុំ ដូច ជា  ការ រៀប អា ពាហ៍- 
ពពិាហ ៍ ការ បៃ ជុ ំជា ដើម។   សមូៃបី 
តៃ អាទិតៃយ នៃះ   ខ្ញុំ ក៏ មាន កម្ម វិធី 
មួយ នៅ កៃ សួង  មហា ផ្ទៃ  និង 
មួយ ទៀត សម្ពោធ  សណា្ឋា គរ  
ខ្ញុំ អត់ លុប ចោល ទៃ ។  ប៉ុន្ដៃ 
វធិាន ការតៃវូ តៃ បាន អន ុវត្ដ តាម 
រយៈ ដក់ គមា្លាត ១ ម៉ៃតៃ កន្លះ ពី 

គ្នា យ៉ាង តិច ។  ខ្ញុំ នៅ តៃ  បញ្ជាក់ 
ថា   សូម ឱៃយ បៃជា ជន នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ   មាន ការ បៃុងបៃយ័ត្ន   
ហើយ សមូ បញ្ជាក ់ បើ  គ្មោន ការ- 
ចា ំបាច ់ កុ ំ អាលចៃញ ពីផ្ទះ  ពៃះ 
ឥឡូវ យើង កំពុង រាវ រក។   ពិត មៃន 
តៃ យើង ដឹង ចំណុច   ក្លិប  N8  
និង កន្លៃង រស់ នៅ   តំបន់  មួយ 
ចនំនួ តៃវូ បាន បទិ  ហើយ  ក ៏ប៉នុ្ដៃ 
ចរា ចរ មនសុៃស ចាក ចៃញ ព ីតបំន ់
នៃះ  តើ ទៅ កន្លៃង ណា ខ្លះ យើង 
កំពុង រុក រក  ដូច្នៃះ បើ សមៃក  
នៅ នឹង ផ្ទះ បាន ក៏ ជា  ការ ល្អ  
ដើមៃបីចៀសវាង ជា មួយ ហានិ- 
ភ័យ ណា ដៃល វា កើត ឡើង » ។     
លោក ក៏បាន ជំរុញ ឱៃយ ពល រដ្ឋ 
តៃវូ ពាក ់មា៉ាស ់នៅ កន្លៃង សាធារ- 
ណៈ ទាងំ អ ស ់ហើយ រកៃសា គមា្លាត 
សុវត្ថិ ភាព ឱៃយ បាន ល្អ បៃ សើរ បើ  
គ្មោ ន ការ ចំាបា  ច់ កុំ ចៃញ ពី ផ្ទះ ។ 

យោង តាម ហ្វៃសប៊ុក  របស់   
លោក  ហ៊នុ សៃន  បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ 
«(រាជរដ្ឋាភិបាល )សងៃឃឹម ថា 
ពៃឹត្តិការណ ៍ឆ្លង ក្នុង សហគម ន៍ 
២០ កុម្ភៈនឹ  ង តៃូវ បិទ បញ្ចប់ នៅ 
អឡំងុ រយៈ ពៃល ១ ខៃ  នៅ ពៃល 
បៃជា ពល រដ្ឋ  និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ 
ទាំង អស់ ចូល រួម សហ ការ  និង 
អនុ វត្ត  វិធាន ការ ទាំង អស់ គ្នា 
ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដក់ »។

លោក  រស់   សុវា ចា  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ  យុវជន និង កីឡា  
បាន បញ្ជាក់ ថា   កៃយ ពី ពៃតឹ្ត ិ- 
ការណ៍  ២០ កុម្ភៈ  កៃសួង អប់ រំ  
យុវជន និង កីឡា មិ ន ទាន់ បាន 
សមៃច បិទ សាលា រៀន ណា- 
មួយ នៅ ឡើយ ទៃ  ដោយ សារ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាមិនមានការ-
បិទសាលាដោយព្រតឹ្តកិារណ៍២០កុម្ភៈទ្រ
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លោកសុ៊នចាន់ថុលជំរុញឱ្យកុ្មហុ៊នពន្លឿនការធ្វើផ្លវូជាតិល្ខ២និង២២
នៅ សុី វុត្ថា

តកែវ ៈ លោក ស៊នុ ចានថ់លុ 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ សាធា រណការ នងិ 
ដកឹ ជញ្ជនូ បានជ ំរញុឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ 
ករូ៉ៃ ដៃល ម៉ៅការ សាង សង ់ផ្លវូជាត ិ
លៃខ២ និង ផ្លវូជាតិ លៃខ២២បន្ថៃ ម 
គៃឿង ចកៃ និង ធនធាន មនុ  សៃស  ធ្វើ -  
ការ ឱៃយបាន ចៃើន ថៃម ទៀ ត  នៅក្នងុ 
រដវូ រាងំស្ងតួ នៃះ ដើមៃប ីបង្កើនលៃបឿន 
សាង  សង ់ផ្លវូ នៃះ ឱៃយ បាន ចប ់ តាម 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង។

លោកសុ៊ន ចាន់ ថុលថ្លៃង បៃ ប់  
កៃមុ អ្នកសារព័ត៌ មាន ក្នងុ ពិធី ចុះ- 
ពនិតិៃយ គណុភាព  នៃ ការសាង សង ់
ផ្លវូជាត ិលៃខ២ នងិ ផ្លវូជាត ិលៃខ 
២២នៃះកាល ព ីថ្ងៃទ១ី៩ ខៃ កមុ្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២១ ថា កៃុមហ៊ុន សាង- 
សង ់ផ្លវូ ជាត ិនៃះ គមឺាន រយៈ ពៃល 
សាង សង់ ៣០ខៃ ដោយ បាន 
ចាប់ផ្តើម សាង សង់ កាលពី ខៃ  
១០ ឆ្នាំ២០១៩ និង បញ្ចប់ នៅ 
ថ្ងៃទី១៦ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២២ 
ដៃល រហូតមក ដល ់ពៃល នៃះ  បាន 
ចណំាយ ពៃល អស់ ៥០ ភាគ រយ 
បុ៉ ន្តៃទើប សមៃច បាន តៃមឹ តៃ ២ ៧ 
ភាគ រយ នៃ ផៃន ការ។

ដោយ មើល ឃើញ ព ីភាព យតឺ- 
យ៉ៅវនៃះ លោក ស៊ុន ចាន់ ថុល 
បានឱៃយ កៃុម ហ៊ុន Hashin En-
gineering & Constructions 
Co., Ltd បន្ថៃម គៃឿងចកៃ និង 
មនសុៃស ធ្វើការ ឱៃយបាន ចៃើន នៅក្នងុ 
អឡុំងពៃល នៃ រដវូបៃងំ នៃះ  ពៃះ 

ជា ពៃលវៃលា ដ ៏ល្អ ក្នងុ ការ សាង- 
ស  ង់ដើមៃបី ឱៃយបាន ចប់ ទៅតាម កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង។ លោក ថ្លៃង ថា៖« នៅ 
ពៃលដៃល យើង ធ្វើដំណើរ មក 
នៃះ យើង សង្កៃតឃើញ គៃឿ ងចកៃ  
វា មិនទាន់មាន គៃប់គៃន់ នៅឡើយ 
ទៃ  ហើយ   ពៃលនៃះ គជឺាឱកាស 
ពៃលវៃលា នៃ ការធ្វើ ផ្លូវហើយ  
ពៃះ  វា អត់ មាន ភ្លៀង។ យើង សា្តា យ  
ពៃលវៃលា  នៅពៃល រាងំស្ងតួ នៃះ  
យើង មនិមាន គៃឿង ចកៃ គៃបគ់ៃន ់ 
ដើមៃបី សាងសង់ ផ្លូវ ហ្នឹង»។ 

នៅក្នុង ដំណើរ ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ 
នៃះលោក សុ៊ន ចាន់ថុល ក៏បាន សង្កៃ ត 
ឃើញ ថា នៅ កន្លៃង មួយចំនួន 
កៃមុហ៊នុ Hashin Engineer-

ing & Constructions Co., 
Ltd នៃះ សាងសង់ មិន ទាន់ មាន 
គុណ ភាព និង ស្តង់ដានៅឡើយ ទៃ  
ហើយ លោក កប៏ាន ឱៃយ កៃមុ ហ៊ ុននៃះ 
តៃវូធ្វើ យ៉ៅងណា ឱៃយមាន គណុភាព  
នងិ ស្តងដ់ាតាម សៀវភៅ បន្ទកុ នៃ 
ការ សាង សង។់ «ពៃលវៃលា យើង 
អាច ពិភាកៃសាគ្នា បាន នៅ ពៃ ល 
មានការ យតឺយ៉ៅវ១ ខៃ ឬ  ២ ខៃ 
បើ មាន ហៃតុផល ចៃបាស់លាស់ 
ប៉នុ្តៃ គណុភាព គ ឺ មនិអាច ជជៃក 
គ្នា បានទៃ គឺ តៃូ ធ្វើ គិតពី គុណ- 
ភាពជា ចមៃបង»។  បើ តាម លោក 
ស៊នុ ចានថ់លុ កា រ ចុះពនិតិៃយ នៃះ  
មិន មៃន មាន បំណង ដើមៃបី ដាក់ - 
កំហុស លើ កៃុមហ៊ុន ទៃ ក៏ប៉ុន្តៃ 

ដើមៃបី ស្វៃងរក ដំណោះ សៃយ 
បច្ចៃកទៃស រួមមួយ  ដៃល អាច 
ទទួលយកបាន  ពី គៃប់ភាគី ពាក់  ព័ន្ធ   
ទាំងអស់។ ទោះជា យ៉ៅង ណា  
បើ   កៃុមហ៊ុន នៃះ នៅតៃ មិន ធ្វើឱៃយ 
សៃបតាម ស្តង់ ដា និង គុណភាព ទៃ 
កៃសួង នឹង ចៃញ លិខិត ពៃមាន ។ 

លោកសន ជ័យនាយក បៃតិ បត្ត ិ  
នៃ អង្គការ សម្ពន័្ធ គណ នៃយៃយ ភាព 
សង្គម កម្ពុ ជា(ANSA) ឱៃយ ដឹង 
ថា ទដិ្ឋភាព ជារួម  នៃ ការ សាង សង់  
ផ្លវូជាត ិលៃខ ២ នងិផ្លវូជាត ិលៃខ 
២២នៃះហាក់ មាន សា្ថា ន ភាព យឺ ត - 
យ៉ៅវ ដោយ  នៅតាម បណោ្តោយ ផ្លវូ 
នៃះ មាន ភាព ស្មគុ សា្មាញ ក្នងុការ- 
ដោះសៃយ ជាមយួ បៃជា ពលរដ្ឋ 

ដៃលមាន លនំៅឋាន ជាប ់ផ្លវូ នងិ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ក៏ ជា បញ្ហា ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ មាន ភាព យឺត យ៉ៅវ ផង ដៃរ។

លោក ថ្លៃង ថា៖«តាមពិត កៃមុ - 
ហុ៊ន  មិនមាន ចៃតនា ក្នងុការ ពនៃយា រ-  
ពៃល ក្នុង ការសង សង់ នោះទៃ   
បើ  គៃ ពនៃយា រគមៃង សាងសង់ 
ណាមួយ  វា នឹងធ្វើ ឱៃយគៃ ខាតបង់ 
ផលបៃយោជន៍ នានា ពៃះថា កា រ- 
បៃើបៃស ់កមា្លាងំ ពលកម្ម ពាក ់ ពន័្ធ 
នឹង ការ ចំណាយ ទៅលើ កម្មករ » ។

លើស ពី នៃះ លោក សន ជ័យ 
ចង ់ឱៃយ ទំាង មា្ចាស់ ម៉ៅ ការ នងិ មា្ចាស់- 
គមៃង តៃូវតៃ យកចតិ្តទុកដាក់  
រៀបចំ បៃព័ន្ធ លូ និង សា្ពាន ដើមៃបី 
រំដោះ ទឹក ក្នុង រដូវវសៃសា  ឱៃយបាន 
លឿនពៃះ  នៅ តាម បណោ្តោយ ផ្លវូ  
ទាំង ២នៃះ កន្លៃង ខ្លះ មាន ឃើ ញ 
តៃ  សា្ពាន បុ៉ន្តៃ មិនមាន បៃឡាយ ។

គមៃង ធ្វើឱៃយ បៃសើរ ឡើងវញិ 
កណំាត ់ផ្លវូជាត ិលៃខ២ នងិ ផ្លវូជាត ិ
លៃខ២២នៃះ បាន បើក ការដា្ឋាន 
សាងសង ់កាល ថ្ងៃទ១ី១ ខៃកមុ្ភៈ 
ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល គៃង បញ្ចប់ 
នៅ ថ្ងៃទី១៦ មៃសា ២០២២។ 
គមៃង ផ្លវូ នៃះ  មាន បៃវៃង សរបុ 
៧២,១៧គីឡូ ម៉ៃតៃ ដៃល ក្នុង 
នោះ កំណាត់ ផ្លូវ ជាតិ លៃខ២ 
ចាប់ពី រង្វង់ មូល តាខ្មា ដល់ អូរ 
ចំបក់ មាន បៃវៃង ៦២,៥៦ 
គីឡូម៉ៃតៃ និង ផ្លូវជាតិ លៃខ២២ 
ពី អូរ ចំបក់ ដល ់អង្គតា សោម មាន 
បៃវៃង៩,៦១គឡី ូម៉ៃតៃ ស្ថតិ ក្នងុ 
ភូមិ សាស្តៃខៃត្ត តាកៃវ៕

 អោម ប៊ុន ធឿន 

ប៉ែលិនៈ  មនៃ្ត ី៩ នាក់ បាន នំា- 
គ្នាផ្ដិ តមៃ ដៃប្ដឹង ទៅ កា ន់លោក 
ឧប នាយ ករដ្ឋ មន្តៃី  ជា  សុ ផារា៉ា 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង រៀបចំ ដៃន ដី- 
នគរ ូបនយី កម្ម  នងិ សណំង ់ដើមៃបី 
សុដំោះ ដរូ បៃ ធាន  នងិ អន ុបៃធាន 
មន្ទីរ ដៃន ដីខៃត្ត ប៉ៃ លិន  ដោយ 
ចោទ ថា  ខ្វះស មត្ថ ភាពដឹក នាំ 
គ្មាន ជំនាញ សុរិយោ ដី បៃ កាន់បក្ខ- 
ពួក  និង រីស អើង ក៏ ប៉ុន្តៃ ការ- 
ចោ ទ នៃះ  តៃូ វបា ន បៃ ធាន មន្ទីរ 
ប ដិ សៃធ និ ងថា  ក រ ណី នៃះ កៃ- 
សួ   ងមិ នបាន ធ្វើ តាម សំណើទៃ ។   

យោង តា មលិ ខិ ត រ បស់ តំ ណា ង 
ម ន្តៃ ីរាជ កា រនៃ ម ន្ទ ីររៀ បចំ ដៃ នដី-  
ន គ រូ បនី យ ក ម្ម  សំ ណ ង់ និ ង សុ រិ-  
យោដខីៃ ត្តប៉ៃ លនិ ចុះថ្ងៃ ៥  កមុ្ភៈ 
ដៃ ល ភ្នពំៃ ញ ប៉ ុស្តិ៍  ទ ទលួ បា នព ី
មៃស ិលមញិ បង្ហា ញថា  កា រស្នើសុ ំ
ដោះ ដរូនៃះ ដើមៃប ីឱៃយម ន្ទរី នៃះមាន 
ថា្នាក់ ដឹក នាំថ្មី ដៃលអា ចដឹ កនាំ 
ការ ងរ បាន ល្អទ ទួល បា ន នូ វការ- 
ឯក ភាព ផ្ទៃ ក្នុង បង្កើត ឡើង នូវ 

បរិយ កា សថ្មី មួយ គឺ សា្មារ តី 
ស ហកា រសាម គ្គីរួ មគ្នា  ជា ធ្លុង 
មួយ ក្ន ុងការអ នុវត្ត តួនា ទីភារ កិច្ច  
ដៃលរដ្ឋ បាន បៃគល់ ជូន។ 

លិ ខិត នោះ  បញ្ជា ក់ថា ៖« យើ ង 
ខ្ញុទំា ំង អ សគ់្នា ម ិនពៃ ញ ច ិត្ត ការ- 
ដឹ កនាំរ ប ស់លោ កបៃ ធាន ម ន្ទី រ  
ស ូ  ស ុខ ុន  នងិលោ កអ ន ុបៃ ធាន 
មន្ទរី  ទទលួ បន្ទកុ សរុ ិយោ ដ ី កៃវ  
សុវត្ថ ិ ពំុមា ន ស មត្ថ ភាព ដឹក នំា និ ង 
គ្មា ន ជនំា ញលើ កចិ្ចការ សរុ ិយោ- 
ដ ីប ក្ខ ពកួ ន ិយម  ខ្វះកា រ   ច ូល រមួ 
ម ត ិន ិង កា រស មៃ ច ចតិ្ត នានា ពុ ំ
ស្ថិ តក្នុ  ង គ ន្ល ង នៃរ ច នាស ម្ព័ន្ធ 
នៃកា រ ចា ត់តំាង  និងសៃច ក្ត ីសមៃ ច  
ជាមួ យ នឹង កា រ វាយ តម្លៃ ចំ ពោះ 
ប ុគ្គល ទាងំ ២រ ូបនៃះ ពុ ំសក័្ដ ិស ម 
ជា មន្តៃី ដឹ ក នាំអ ង្គ ភា ព»។ 

ក្នងុ លិខិត នោះ បានចោ ទលោក  
សូ  សុខុន ថា   ពុំ មាន សម ត្ថ- 
ភាពដកឹ នា ំមន្ទរី ហើយកា រ ដកឹនា ំ
គឺទៅរក ការ បៃះឆ ផ្ទៃ ក្នុង ដ៏ 
ជៃល ជៃ។  ចាត់តាំ ងកា រងរ 
ដលម់ ន្តៃ ីហើយ  តៃ ពុ ំទទ ួ លមន្តៃ ី
នោះស មៃប់ បំពៃញ ការ ងរ  

បៃកាន់ បក្ខ ពួក  និង រី សអើង  
បញៃឈរ ជើង មន្តៃ ីកៃ បខ ័ណ្ឌ  មនិឱៃយ  
បពំៃញ ភារ ក ិច្ច  បៃើបៃ សត់ៃ មន្តៃ ី
កម្ម សកិៃសា  មនិ ទទលួ យក ម តកិៃ- 
ល ម្អព ីមន្តៃជីា សៃនា ធកិារ  បៃើ- 
បៃស់ថ វិកា រដ្ឋ មិនចំគោ លដៅ  
រប បបៃ សក កម្ម   បើក ផ្តល ់ឱៃយ តៃ 
ហាសិ ប ភា គរ យ   ឃុប ឃិ ត គ្នា 
ចៃញ ប ណ្ណ ខុស បៃកៃ តី  ដើមៃបី 
តៃផ លបៃ យោ ជន៍ ។    

ច ំណៃ ក  លោក កៃ វ  សវុត្ថ ិ វញិ   
ទ ទួល ប  ន្ទុកកា រង រសុរិ យោដី   
ប៉នុ្តៃបៃរ ជាយក អ្នក មាន បរញិ្ញា- 
បតៃ សណំង ់មកធ្វើ ជាអ នបុៃធាន 
ទទួ លកា រ ងរ ដីធ្លី ។  បៃើ បៃស់ 
ជ ំន ួយកា រ កាន ់ ឯកសា រ បមៃើតៃ 
បៃយោ ជន៍ ផា្ទាល់ខ្លួន  មិន គំទៃ 
ការ ចៃញ បណ្ណជា បៃពន័្ធ  ពៃយាយម 
ពនៃយា រពៃល មិ នដោះ សៃ យ  
តៃង តៃទ មា្លា ក់ បញ្ហា ឱៃយកៃុ ម 
ចុះ បញ្ជ ីជាបៃ ពន័្ធ។ ជាម ួយ គ្នា នោះ 
ពៃះ  តៃបៃយោ ជន៍ ផា្ទាល់ខ្លួ ន  
លោក  កៃវ សុវត្ថិ  បាន រត់ កា រ- 
ប្លង់ចុះ បញ្ជ ីដាច់ ដោយ  ដំុ ក្ន ុង តំប ន់ 
បៃ កា ស ធ្វើវនិចិ្ឆ ័យចុះ បញ្ជ ីជាបៃ- 

ព័ ន្ធ ធ្វើ ឱៃយ កៃុមទី ២ ដាច់ បៃ ក់- 
សា្នា ក់នៅ អស់ ចំនួន  ២ខៃ ។

យ៉ៅង  ណាក្ដ ី លោក ស ូ ស ុខនុ  
បៃធា ន មន្ទី រ រៀបចំដៃនដី  នគ រូប- 
នីយ ក ម្ម សំណង់ និងសុរិយោ- 
ដីខៃត្តប៉ៃលនិ បៃបភ់្នពំៃ ញប៉សុ្តិ៍ 
ពីមៃសិល មិញថា រឿ ងនៃះ លោ ក 
ទ ទួល ដំ ណឹង ថា  លោក ឧ បនា - 
យ ករ ដ្ឋ ម ន្តៃ ីបានចារ ជា ឯក សារ   
ទៅ  អ្ន ក ប្ត ឹងរ ួច ហើ យ ដោ យ លោក 
មិ នមានចំណា ត់ កា រ   ទៃ។  

  ជា មយួ នៃះ ដៃ រ លោក  សខុនុ  
បាន ប ដសិៃធ ចពំោះ កា រ ចោទ- 
បៃកា នក់រណ ីថា លោ  កបៃ កាន ់
បក្ខ ពួក និង រី សអើង  ដោយ 
អះ អាង ថា ក ន្លងម ក លោក មនិ 
ធា្លា ប់មា នបញ្ហា អ្វីប៉ះ ពាល់ ដ ល់ 
ម ន្តៃ ីកៃម ឱ វាទទៃ។រឯីស កម្ម- 
ភាព ការង របៃ ពៃ ឹត្ត ទៅ តាម ធម្មតា 
គ្មាន អ្វី ខុ ស បៃកៃ តី ឡើ យ។     

លោក ថា៖ «សក ម្មភា ពកា រ ងរ 
នៅ ទនីៃះ អត ់មាន អទីៃ គធឺ ម្មតា 
រឿ ងគ ត់ប្តឹ ង រឿង គត់ ហ្នឹងទៅ  
យើងធ្វើការ ធម្ម តាអត ់មានបញ្ហា 
អ ីផង។ក្នងុ ច ំណោម អ្នក ប្តងឹ ហ្នងឹ 

មាន ២នា ក់ជា មន្តៃី ដៃល បាន 
ផ្ទៃរ កៃប ខណ័្ឌ ទៅថា្នា កក់ៃ មជាត ិ
អស់ ហើយអត់ នៅកៃ ម ការ- 
គៃប់ គៃ ង របស់ មន្ទី រទៀ តទៃ»។ 
   លោក សៃី  បាន  សៃីមុំ  អភិ- 
បាល ខៃត្ត ប៉ៃ លិន បា នបៃប់ភ្នំ- 
ពៃញប៉ុ ស្តិ៍ ពីមៃសិ លមិញដៃរថា  
ករណីនៃះលោកសៃីមិនទាន់ 
អាចវា យត ម្លៃថាយ៉ៅង ណា ទៃ 
ចពំោះ សក ម្មភា ពកា រង ររបស ់
មន្តៃ ីនៃ មន្ទរី ដៃន ដនី គររ ូបនយី- 
កម្ម ស ំណង ់នងិ សរុយិោ ដ ីប៉នុ្តៃ 
លោ កសៃកីពំ ុងតាម ដា ន ការ ង រ  
ដៃ ល មន្តៃីបា នអ នុ វត្ត ។ 

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា ៖«អត ់ទាន ់
អាចនិយ យបាន ថា ខាងណា 
ល្អ ខាង ណាខុស  ខាងណា តៃវូទៃ  
ដោយសារ យើងថ្ម ី យើងព ិតជា 
សា្គាល់ ហើយបុ គ្គល យើង សា្គាល់ 
ហើយ បងប្អូ នទាំង អស់  ប៉ុន្តៃ 
សំខា ន់កា រងរ ខ្ញុកំំពុ ងតៃ តា ម- 
ដាន  និង សៃវ ជៃវ  រាល់ កិច្ច កា រ -   
ងរ ដៃ ល បា នអ នុ វ ត្ត ក្ន ុង ពៃល  
កន្លង ទៅ អី៊ចឹ ង  គឺខ្ញុអំ ត់ ទាន់ ឆ្លើ យ 
ថា  យ៉ៅ ងម៉ៃច នោះទៃ »  ៕ 

កំណាត់ ផ្លវូ ជាតិ លែខ ២  ដែល កំពុងស្ថតិ នៅ ក្នងុ  ដំណើរ ការ ស្ថាប នា ឡើងវិញ ។ រូបថត កៃសួង សាធារណការ

មន្ត្បី្ដងឹឱ្យប្ដរូប្ធាននិងអនុប្ធានមន្ទរីរៀបចំដ្នដីខ្ត្តប្៉លិន

ក្សួងណ្នំា...
តពីទំព័រ ២...បៃើបៃស់ ។ 
ចំណៃកមន្ទរី ទៃសចរណ៍ រាជ - 

ធានី-ខៃត្តទំាងអស់ មាន កាត ព្វ  - 
កិច្ច សហការ ជាមួយ រដ្ឋបាល 
រាជធានី-ខៃត្ត ដើមៃបី ចុះ ជំរុញ  
និង តាមដាន ការអនុវត្ត បៃព័ន្ធ 
ចុះបញ្ជី ឈ្មាះភ្ញៀវ ទៃសចរ 
តាម បៃព័ន្ធ Telegram BOT 
របស់ មូលដា្ឋាន អាជីវកម្ម សៃវា - 
កម្ម ទៃស ចរណ ៍ក្នងុ ដៃន សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ខ្លួន។ សារាចរបន្ត 
ថា ៖«មន្ទរី ទៃសចរណ ៍រាជធាន-ី 
ខៃត្ត និង សមាគម ក្នងុ ឧសៃសា ហ - 
កម្ម ទៃស  ច រណ៍ តៃវូធ្វើ របា យ ការ - 
ណ៍ បច្ច ុបៃបន្ន អពំ ីការអនវុត្ត របស ់
មូលដា្ឋា  ន  អាជីវកម្ម សៃវាកម្ម 
ទៃស ចរណ៍ ឬ សមាជិក របស់ - 
ខ្លួន ម ក កៃសួង ទៃស ចរណ៍ 
រៀង   រាល ់ខៃ (យ៉ៅងយរូ សបា្តាហ ៍
ទី២ នៃ ខៃ បនា្ទាប់)» ។ 

អ្នក គៃប់គៃង កៃមុហុ៊ន ទៃស - 
ចរណ៍ ឡៃ ត ស៍ ហ្គា តៃ វៃ ល 
កញ្ញាណ ុច ស ុភងួ បាន ថ្លៃង ថា 
ការណៃ នាំ របស់ កៃសួង ទៃស- 
ចរណ៍ គឺជា វិធី ល្អ មួយ  នាំមក 
នូវ ភាពងយសៃួល  ក្នុងការ- 
គៃប់គៃង ទិន្នន័យ ភ្ញៀវទៃសចរ 
បុ៉ន្តៃ ជាការ កត់សមា្គាល់ ការ ផៃសព្វ  - 
ផៃសាយ របស ់កៃសងួ ទៃស ចរណ ៍ 
មនិទាន ់មាន ភាពទលូ ំទលូាយ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ភា្នាក ់ងរ ទៃសច រណ ៍ 
មួយ ចំនួន  មិនបាន ដឹង ពី ការ- 
ណៃនាំ នោះ។ 

កញ្ញា បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ ស្នើសុំ 
ឱៃយ កៃសងួ ទៃសច រណ ៍មានការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ ឱៃយ ទូលំទូលាយ បន្ត ិច 
ធ្វើការ ឡាយឬក ៏ឧបត្ថម្ភ  ទៅ លើ   
ការ បង្ហាះ តាម បណា្តោញ សង្គម 
អីផៃសៃងៗពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ណៃ - 
នាំ ដៃល មើល ទៅ វា អាចមាន 
បៃសិទ្ធភាព ពៃះ អី បើ យើង 
អត់ ចាប់ អារម្មណ៍ ចូល មើល 
ក្នងុ  ផៃចកៃសងួ ទៃ អត ់ដងឹ ពត័-៌ 
មាន ទៃ»។ 

យ៉ៅងណាក្ត ី លោក តុ ប សុភ័ ក 
អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ ទៃសចរណ ៍
បាន ថ្លៃង ថា ការណៃ នា ំឱៃយ មាន 
ការ ចុះ ឈ្មាះ បៃើ បៃស ់បៃពន័្ធ- 
បច្ចៃកវទិៃយា ថ្ម ីនៃះ មនិមាន បញ្ហា 
ពបិាក ទៃ គៃនត់ៃ ច ូល ទៅបៃើ- 
បៃស់ កម្មវិធី តៃ ឡៃ កៃម ដូច 
ការ ចចុ ចលូរមួ កៃមុ សាធា រណៈ 
(Public Group) ផៃសៃងៗ ដៃរ ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«គៃន់តៃ 
ចលូ ក្នងុ តៃ ឡៃ កៃម ហើយ វាយ 
ពាកៃយ ថា MOT customer 
information ហ្នឹង ទៅ ហើយ 
យើង Join(ចូលរួម) ដូច យើ ង 
Join Group public អ៊ីចឹង។ 
កន្លង មក កៃសួង ក៏ ធា្លាប់ធ្វើ សិកា្ខា - 
សាលា ណៃនា ំម្តង រចួមក ហើយ 
ហើយ ថ្មីៗ នៃះ  កៃសួង ក៏បាន 
ដាក់ នៅក្នុង ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ដៃរ ពី 
របៀប បៃើ បៃស់»៕ 
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តពីទំព័រ  ១... ជួប សន្ទនាគ្នា  
ដើមៃបី ពិភាកៃសា អំពី ថ្នាំបង្ការ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  និង ការ រួម គ្នា បៃឆំង 
នឹង ជំងឺនៃះ ។

លោក បៃក់ សុខុន   ថ្លៃង ក្នុង 
លិខិតនៃះថ ៖ «កម្ពុជា តៃូវ ការ 
ទញិ វ៉ាកស់ាងំ បង្ការជងំ ឺកវីូដ១៩ 
ចំនួន ៥លានដូស ដោយ ស្នើ សុំ 
ឱៃយ ភាគីឥណ្ឌា ផ្គត់ ផ្គង់ វ៉ាក់សំាង 
នៃះ  ក្នុង ដំណក់ កាល ដំបូង 
ចំនួន ១លាន ដូស»។ លោក   
បញ្ជាក់  ថ  លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី 
ហ៊ុន សៃន សមៃច ទិញ វ៉ាក់ - 
សំាង បង្ការ ជងំកឺវូដី ១៩ ព ីឥណ្ឌា 
ដោយ សារ កម្ពុជា  និង ឥណ្ឌា 
មាន បៃវត្ត ិទនំាក ់ទនំង យ៉ាង ជតិ- 
ស្និទ្ធ  និងមៃយ៉ាង ទៀត  ដោយ សារ 
បៃជាជន កម្ពុជា  ជឿ ទុកចិត្ត លើ 
ថ្នា ំពៃទៃយ នងិ សៃវសខុភាព របស ់
ឥណ្ឌា ដៃល មាន តម្លៃ សមរមៃយ 
និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់។

ជាការឆ្លើយ តបលោក ចៃ ហៃសា ន- 
កា បាន  បៃប ់លោក បៃក ់សខុនុ 
ថ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ បៃទៃស ឥណ្ឌា  
កំពុង មាន តមៃូវ ការ វ៉ាក់សាំង 
បង្ការ  ជងំកឺវូដី១៩ ទំាង តមៃវូ ការ 
ក្នុង សៃុក និង កៃ សៃុក។ ក្នុង 
សៃចក្តី បៃកាសព័ត៌ មាន  លើក - 

ឡើងថ ៖ «ដោយ សារ សម្តៃច 
តៃជោ  នាយករដ្ឋមនៃ្តី  បាន ដាក់ 
សំណើ ទៅ នាយករដ្ឋ មនៃ្តី ឥណ្ឌា 
ណរិន ្រដា មូឌី ហើយ បៃទៃស 
ឥណ្ឌា ចាតទ់កុ សម្តៃចតៃជោ ជា 
ឥសៃសរជន ដ៏សំខាន់និង ជា ថ្នាក់ - 
ដឹកនាំ ដ៏គួរ ឱៃយ គោរព លោកនឹង 
រាយ ការណ៍ សំណើ សុំទិញ វ៉ាក់ - 
សំាងបង្ការជំងឺ កូវីដ ១៩ចំនួន ៥ 
លាន ដូស នៃះ  ជូន ដល់ នាយក- 
រដ្ឋ មនៃ្តី របស់ លោក ហើយ ពៃម- 
ទំាង សនៃយ ថ  នឹង ខិតខំ ជួយ កម្ព ុជា 
ឱៃយ ទទួល បាន វ៉ាក់ សំាង នៃះ »។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ០ ៥ខៃ កុម្ភៈ  រដា្ឋាភិបាល ឥណ្ឌា   
បាន អនុម័ត ផ្គត់ ផ្គង់ វ៉ាក់សំាង 
បង្ការ ជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១ សៃន 
ដូស  ដល់ កម្ពុជា  ផងដៃរ គឺមុន- 
ពៃល ២ថ្ងៃដៃល វ៉ាក់សំាង សីុណូ - 
ហ្វាម ជាជំនួយ  មនុសៃសធម៌ របស់ 
សាធា រណ រដ្ឋ បៃជាមា និត ចិន 
ចំនួន ៦ ០ មុឺ ន ដូសដំបូង  ក្នុង- 
ចំណោម វ៉ាក់ សំាង ១ លានដូស  
បាន ដឹក មក ដល់ បៃទៃសកម្ពុជា    
ដៃល បានចាក់ជូន ដល់ ឥសៃសរ- 
ជន  និង ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ចាប់  ពី ថ្ងៃ 
ទី១០ រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ។

កៃសួង សុខា ភិបាល បាន ជូន 

ដំណឹង នៅ ថ្ងៃមៃសិល មិញថ ការ 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង កូវីដ ១៩  សុីណូ - 
ហ្វាមសមៃប់ កៃមុ គៃពូៃទៃយ បុគ្គ- 
លិកមនៃ្តី សុខាភិបាល ទាំងអស់  
និងកងកមា្លាំង នគរបាលជាតិ  
នៅ តាម បណ្តារាជ ធានី-ខៃត្ត ចំនួ ន  
១០ នឹង តៃូវ ធ្វើ ឡើង  ចាប់ ពី ថ្ងៃទី 
២២ ខៃ កុម្ភៈ នៃះ តទៅ ដោយ 
ឈរ លើ គោល ការណ៍ ស្មគ័ៃ ចិត្ត ។

ទីតាំង ដៃល តៃូវ បានកំណត់  
មាន នៅ តាម មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ចំនួន ៨  ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ  ដូច - 
ជាមន្ទរីពៃទៃយ រាជ ធានីភ្នពំៃញមន្ទ ីរ   - 
ពៃទៃយ បង្អៃក ពៃកព្នា មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក ចៃបារ អំព មន្ទរី ពៃទៃយ បង្អៃ ក 
ដង្កា មន្ទីរពៃ ទៃយ បង្អៃក មិត្តភា ព 
កម្ពជុា-ចនិ  សៃន សខុ មន្ទរី ពៃ ទៃយ 
បង្អៃក ចតុ មុខ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
សម្តៃច ឪ-សម្តៃច ម៉ៃ និងមន្ទរី ពៃ ទៃយ 
បង្អៃក ពោធិ៍ចិន តុង។

កៃសួង បន្ត ទៀត ថ សមៃប់ 
នៅ ខៃត្តបាត់ ដំបង មាន នៅ  មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ខៃត្ត បាត់ ដំបង មន្ទីរ ពៃទៃយ- 
បង្អៃកមោងឫសៃសី មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក សង្កៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
សំព លូន និង មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក 
ថ្ម គោល។ ចំណៃក នៅ ខៃត្ត បនា្ទា យ  - 
មាន ជ័យ ឧត្តរ មាន ជ័យ  ប៉ៃ លិន  
ពោ ធិ៍ សាត ់កោះ កងុ  ពៃះ សីហន ុ 
សា្វាយ រៀង  និង ខៃត្ត កៃប  ការ 
ចាក ់វ៉ាក ់សំាង នៃះ កត៏ៃវូ ធ្វើ ឡើង 

នៅ តាម មន្ទរី ពៃទៃយ ខៃត្ត  នងិ សៃកុ 
មួយ ចំនួន ផង ដៃរ។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន  អ្នកនាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាលបាន  
បញ្ជាក់ ថ  ការ ចាក់វ៉ាក់ សំាង កូវីដ- 
១៩   នៃះ  គ ឺធ្វើ នៅ រាល ់ថ្ងៃ ធ្វើ ការ ចាប ់ 
ពី មោ៉ាង ៨ពៃឹកដល់ មោ៉ាង ៥លា្ងាច  ។

យោង តាម របាយ ការណ ៍របស ់
កៃសួង សុខា ភិបាល គិត ពី ថ្ងៃទី 
១ ០ដល់ ១៩ ខៃកុម្ភៈ អ្នក ដៃល 
បាន  ចាក់វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ សីុណូ  - 
ហ្វាម មានចំនួន  ៤ ៦០៩នាក់ 
ក្នងុ នោះ មាន សៃចីនំនួ ១ ៦០៣ 
នាក់។ ចំណៃក កៃសួង ការពារ- 
ជាតិ  បាន ចាក់ជូន ដល់ កង កមា្លា ំង  
បៃដាប់ អាវុធ ចំនួន ១៧ ០៥២ នា ក់ 
ក្នងុនោះ មាន សៃ ី ១ ២១៤ នាក់ ។

វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ សីុ ណូហ្វា ម 
តៃ ូវបាន ចាក់ ដោយ ឈរ  លើគោ ល-   
ការណ ៍ស្មគ័ៃ ចតិ្ត នៅទ ី  តា ំង ចនំនួ 
៥ គឺ មន្ទីរ ពៃទៃយ កាល់ ម៉ៃត មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ ពៃះ អង្គ ឌួង  មន្ទីរ ពៃទៃយ មិត្ត 
ភាព ខ្មៃរ - សូវៀត  មន្ទរី ពៃទៃយ កុ មា រ- 
ជាតិ និង មន្ទរី ពៃទៃយ ពៃះកៃតុ មាលា  ។

ទន្ទឹម គ្នា នៃះ ដៃរ លោក សៃី ឱ 
វណ្ណឌីន បានថ្លៃង ក្នុង សន្និសីទ 
សារព័ត៌ មាន មួយ កាល ពី ថ្ងៃទី 
១៩ខៃកមុ្ភៈ ដោយ ស្នើឱៃយ អាជា្ញា ធរ 
មាន សមត្ថ កិច្ច  ចាត់ វិធាន ការ 
ចៃបាប់ ទៅលើ បុគ្គល ដៃល កំពុង 
តៃ ធ្វើការ ចៃក ចាយ នូវ ព័ត៌មាន 

មិន ពិត ទាក់ ទងនឹង វ៉ាក់សំាង ។ 
លោកសៃី  បញ្ជាក់ ថ៖«កៃសួង 
សុខា ភិបាល នៅ តៃ អំពាវនាវ ហើ យ 
អំពាវនាវ ទៀត សុំ បៃជា ពលរដ្ឋ  
កុចំាញ ់បោក ហើយកុ ំជឿ ទៅលើ 
ពត័ម៌ាន បៃឌតិ ហើយ សុកំុ ំចៃក- 
ចាយ ព័ត៌មាន ណ មួយ  ដៃល យើ ង 
ដឹងថ វជា ព័ត៌មាន មិន ពិត »។

ចំណៃក លោក គឹម សន្តិ ភាព 
អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង យុត្តិធម៌  ក៏ 
បាន លើក ឡើង ផងដៃរ ថ ពាក់ - 
ព័ន្ធ នឹង ទិដ្ឋភាព ចៃបាប់ គឺ ជា ការ 
ញុះ ញ ង់ ចំពោះ អ្នក ដៃល បាន 
ចៃក ចាយ នូវ ព័ត៌ មានបំ ភ្លៃ រឿង 
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង ។ លោកថ៖ «ការ-  
ញុះញង់ ដៃល កំណត់ ក្នុង កៃម 

ពៃហ្មទណ្ឌ មាតៃ ៤៩៤និង មា - 
តៃ  ៤៩៥ ដៃល បាន ចៃងថ បើ 
ការ ញុះញង់ នោះ បង្កឱៃយ មាន ភា ព-  
វកឹវរដល ់សន្តសិខុ សណ្តាបធ់ា្នាប ់
សង្គម ធ្ងន់ធ្ងរ  នោះ នឹងមាន ការ 
ផ្តនា្ទាទោសពី ៦ខៃដល់២ឆ្នាំ និង 
ពិន័យ ជាបៃក់ ពី ១លាន រៀល 
ដល់ ៤លាន រៀល »។ 

រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា  មាន- 
ផៃន  ការ ទញិ នងិ ទទលួ វ៉ាក់ សំាង 
កូវីដ១៩ ចំនួន ២០ លា ន  ដូស 
ដោយ ក្នងុ នោះ ជាជំនួយ មនុសៃស - 
ធម៌   ចំនួន ១១ លានដូស និង តៃៀ ម   
ទិញ  បន្ថៃម ចំនួន ៩លានដូស   
សមៃប់ ចាក់ ជូន ពលរដ្ឋ  បៃមាណ  
១ ០  លាន នាក់ ទូទាំង បៃទៃស៕

ពេទេយ  កំពុង ចាក់ វ៉ាក់ សំាង នៅ មន្ទរី ពេទេយ កុមារ ជាតិ ពី ថ្ងេ ១៨ កុម្ភៈ  ។ រូប ជីវ័ន

កម្ពជុាស្នើសំុទិញវ៉ាក់សំាង...
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ភ្នពំេញៈ កៃសងួ បៃស ណយ៍ី នងិ ទរូគ- 
នាគមន ៍បក សៃយ បភំ្ល ឺជុវំញិ ការ បង្កើត 
ចៃកទ្វារ អីុនធឺ  ណិត ជាតិ(National 
Internet Gateway)បនា្ទាប់ពី  មាន- 
កៃមុ អង្គ ការ សង្គម សុវីលិ  នងិ សមា គម 
សា រព័ត៌ មាន រិះគន់ ថា  អនុ កៃតឹៃយ នៃះ នឹង 
រឹត តៃបិត សិទ្ធិ សៃរី ភាព របស់ ពល រដ្ឋ ជា 
មលូ ដ្ឋាន ដៃល បៃើ បៃស ់អុនី ធណឺតិ។ 
    កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩  ខៃកុម្ភៈ  មា នអង្គ- 
ការ   ស មាគម  សហ ជីព សហ គមន៍  
សមា គម សារ ពត័ម៌ាន ជាត ិនងិ អន្តរ ជាត ិ
ចំនួន ៦២  បានចៃ ញ សៃចក្តី ថ្លៃង ការ- 
ណ៍រួម  ដោយ បាន លើក ឡើ ង ថា អនុ- 
កៃឹតៃយ នៃះនឹ ង រឹត តៃបិត សិ ទិ្ធ សៃរី ភាព ជា 
មូលដ្ឋា ន របស់ ពល រដ្ឋ ។ ជាពិ សៃស  
ស ិទិ្ធ សៃរ ីភាព ក្នងុការ បញ្ចៃញ មត ិ សទិិ្ធ  
ក្នុងការ ទទួល បាន ព័ត៌ មាន  សិ ទិ្ធ លើ 
ឯកជន ភាព ភាព បៃកួត បៃជៃ ង នៃ កៃមុ- 
ហ៊ុន ផ្តល់ សៃវា អុីនធឺ ណិត នៅ កម្ពុជា 
ដៃល អាច នងឹ ប៉ះពា ល ់យ៉ាងខ្លា ំង ដល ់
ការ រីក ចមៃើន នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ ។

 ប៉នុ្តៃ នៅ ថ្ងៃទ ី ១៩ កុ ម្ភៈ នោះ កៃ ស ួង 
បៃស ណយី ៍ នងិ ទរូគ ម នាគ  មន ៍កប៏ាន 
ចៃ ញ សៃច ក្តបីៃកាស  ព័ត៌មា នមួ យ ដៃរ 
ដោយ បាន លើក ឡើ ង ថា  បនា្ទា ប់ពី រាជ- 
 រដ្ឋា ភិបា ល  បា ន ចៃញ អនុកៃឹ តៃយ ចុះ  ថ្ងៃ 
ទី១៦  ខៃកុ ម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១  ស្តីពី ការ- 

ប ង្កើត ចៃក ទ្វារ អុនីធណឺ ិត ជាត ិ កៃសងួ 
សង្កៃត ឃើញ ថា មាន បៃ  តិកម្ម មួយ ចនំនួ 
ពី សំណាក់ សារព័ត៌ មា ន និង អ ង្គកា រ កៃ 
រ ដ្ឋា ភិ បាល ដៃល ថា មាន បំណង ចាប់ 
យក ទិន្ន ន័យ សា្តា ប់ ការ សន្ទនា  របស់  អ្នក 
បៃើ  បៃស់  រឹត តៃបិត សៃរីភា ព នៃ ការ បញ្ចៃញ 
មតិនិង យក តាម គំរូ បៃទៃ ស ចិន។ 

ជុំវិញ បញ្ហានៃះ  កៃ សួង បាន គូស- 
ប ញ្ជាក់ ជាថ្មី ថា  មិន មាន បទ បៃប ញ្ញត្តិ 
ណាមួ យ ក្នងុ អនុ កៃតឹៃយ នៃះ ចៃង អំពី ការ- 
ចា ប់យក ទិន្នន័ យ  អ្នក បៃើបៃ ស់ និង 
ការ រតឹតៃបិ ត សៃរភីា ព នៃ ការ បញ្ចៃញ មត ិ 
ឡើយ។ ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ កៃ សងួ គៃង នងឹ 
រៀបចំ សៃចក្ត ីពៃង ចៃបាប់  ស្តពីី ការ កា រ- 
ពា រ ទិន្ន ន័យ ឯក ជន បនា្ទាប់ ពី សៃចក្ត ីពៃង 
ចៃបាប ់ស្ត ីព ីសន្ត ិសខុ បច្ចៃ កវទិៃយា គមនា- 
គម ន៍ និង ព័ត៌ មាន  តៃូវ បាន បញ្ចប់ នៅ 
ក្នុ ង ពៃល ឆ ប់ ៗ ខង មុខ។  កៃសួង   
ចាត់ ទុក  ការចោ ទបៃ កាន់ នៃះថា គ្មាន 
មូលដ្ឋាន  មា ន ចរិត នយោ បាយ ផ្ទុយ 
នឹងការ ពិត  ។

បើតាមកៃសួ ង ការរៀ បចំ អនុ កៃឹតៃយ 
នៃះ  ធ្វើឡើ ង ដោយ បើកចំហ  និង មាន 
ការ  ពគិៃះ  យោប ល ់ជា មយួ អ្នក ជនំាញ 
ក្នុង វិស័យ  ទូរគម នាគម ន៍ បៃតិ បត្តិ ករ 
ឯក ជន  និង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ជាចៃើ ន 
លើក។  «អនុ កៃឹតៃយ  នៃះ មា ន គោលបំ- 
ណង បង្កើន បៃសទិ្ធ ភាព នៃ ការ បៃម ូល 
ចំណូល ជាតិ ដោយ ផ្អៃកលើ គោល - 

កា រណ ៍បៃកតួ បៃ ជៃង ស្មើភា ព  នងិ ស្មាះ- 
តៃង់និង តមា្លា ភាព រវាង រដ្ឋ និង បៃតិ បត្ត-ិ  
ករ ពៃម ទំងជួ យ ទប់សា្កា ត់ នូវ ការ លួ ច 
ត ភា្ជាប់ បណា្តាញ ឆ្លង ដៃន ខុសចៃបាប់  
លៃបៃង សីុ ស ង អន ឡាញ ខុស ចៃបាប់ ការ- 
គំរា មកំហៃង តាម អុីន ធឺណតិ  រូប ភាព 
អាសអា ភាស  និង បទ ល្មើស ឆបោក  
តាម បៃព័ន្ធ  អន ឡាញ ជា ដើម» ។

យ៉ា ងណាក្ដី  សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ រួម 
របស ់អង្គការ សង្គម សុវីលិ បាន បារ ម្ភនងិ 
ទទចូ  ឱៃយ រាជ រដ្ឋា ភបិា ល នរិា ករណអ៍ន-ុ 
កៃតឹៃយ នៃះ ដោយ បាន លើកឡើ ងថា  ក្នងុ 
មាតៃ៦ នងិ មាតៃ១២នៃ អន ុកៃតឹៃយ នៃះ 
បាន ដក ់កហំតិ តនួាទ ីដល ់បៃត ិបត្ត ិករ 

នៃ ចៃ កទ្វារ អុនីធ ឺណតិ ជាត ិឱៃយ សហការ 
ជាមយួ កៃសងួ បៃស ណីយ ៍ និ ង ទូរគម- 
នាគ មន៍ និង និយត ករ ទូរគ មនា គម ន៍ កម្ពុជា 
និង កៃសួង សា្ថា ប័ន មាន សមត្ថ កិច្ច ពាក់- 
ព័ន្ធ ដទៃ ទៀ ត  ក្នងុកា រ ចាត់វិ ធានកា រទប់ - 
សា្កាត ់នងិ កាត ់ផ្តាច ់ចោល រាល ់ការ តភា្ជាប ់
បណា្តាញ ទងំ ឡាយ ដៃល ប៉ះ ពាល ់ដល ់
ចណំលូ ជាត ិ សវុត្ថ ិភាព របៀប រៀប រយ 
សណា្តាប់ ធា្នាប់ សង្គម  សលី ធ ម៌ វបៃប ធម៌  
បៃពៃណី និង ទំនៀម ទមា្លាប់ សង្គម។  

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ រប ស់អ  ង្គកា រ- 
សង្គម សុីវិលថា  «អត្ថន័ យ នៃ មាតៃ 
នៃះ មាន លក្ខណៈ ទូលាយ   និង  សៃ- 
ពៃ ច សៃ ព ិល  ដៃល អាច  តៃវូបាន អាជា្ញា- 

ធរ រដ្ឋ បក សៃយ និង អនុវត្ត ទៅលើ 
សកម្មជន  សិ ទិ្ធ មនុសៃស  ពលរដ្ឋ សហ- 
គ មន ៍មលូដ្ឋានឬពលរដ្ឋ ឬ កៃ ុមមនសុៃស 
ទងំឡាយណា  ដៃល បញ្ចៃញម ត ិរិះគន ់
រាជរ ដ្ឋាភ ិបាល  តាម បណា្តាញ អីនុធណឺតិ  
និង បណា្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម »។

លោក សៃ ីសខុ  ចនិា្តា  បៃធាន នាយក- 
បៃត ិបត្ត ិមៃ គង្គ ណៃ ត(Mekong Net) 
ដៃល ជា បៃតិ បត្តិ ករ ផ្ដល់ សៃវា អុីន- 
ធ ឺណតិ ឈាន មខុ គៃ មយួ នៅ ក្នងុបៃទៃស 
កម្ពជុាបានបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា លោក- 
សៃី មិនបាន ដឹង លម្អិត ពី អនុ កៃឹតៃយ នៃះ 
ទៃ កប៏៉នុ្តៃ លោក សៃ ីរពំងឹ ថា វា នងឹ មាន 
ប៉ះពា ល់ខ្លះៗទៅដល់ អាជីវ កម្ម របស់ 
លោក សៃី។ 

លោកសៃ ីថ្លៃ ងថា៖  «ជា ធម្ម តា រដ្ឋាភិ- 
បាល ចង់ គៃប់ គៃង ចៃក ទ្វារ គឺ តៃឹមតៃូវ 
ហើយ ប៉នុ្តៃ អ្វដីៃល សខំន ់គថឺា តើ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល នងឹ រមួ បញ្ចូ ល គ្នា ISP ទងំ អស់ 
ដូច ម្ដៃចដើមៃបី ឱៃយ ស្ថិត នៅ កៃម ចៃក- 
 ទ្វារ តៃមួយ ជា មួយ បៃព័ន្ធ តៃ មួយ» ។

អនុកៃឹតៃយ ស្តីពី ចៃក ទ្វារ អុីន ធឺ ណិត- 
ជាតិ មាន ២០ មាតៃ  និង១១ ជំពូ ក 
នឹ ង តៃូវធ្វើ បៃតិ បត្តិការ នៅ រាជធានី- 
ភ្នំពៃញ ខៃត្ត ពៃះ សី ហនុ កៃុង បោ៉ាយ- 
 ប៉ៃ តនៃ ខៃត្ត បនា្ទាយ មា នជយ័ នងិ កៃងុ 
បាវិត នៃ ខៃត្ត សា្វាយ រៀង និង នៅតា ម 
ទីតាំ ង  ដៃល  កំណ ត់ ផៃសៃងទៀត ដោយ 
ផ្អៃកលើ តមៃូវកា រ ពិត បៃកដ ៕ 

បុរសមា្នាក់ពេលកំពុងបើកហ្វេសបុ៊កតាមដានព័ត៌មាន ពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �ែដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   គែហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
�� ន រងៃសី

អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� � វិរុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បែ ធា ន�្ន ែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ែករចនា ទំព័រ

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

�្ន ែករចនា �ែ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

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

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

បែ ធា នចែក� យកា �ែតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បែ ធា នចែក� យកា �ែត

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

បែ ធា ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធនធា នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

នា យិកា ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
បែ ធា នគណនែយែយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទែ�  និងរចនា គែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មែ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
គឹម  សារុំ 

ការរមួរស ់ជាមយួគ្នា ជា ប្ដ ីបៃពន្ធ 
ឬ ពាកៃយ ហៅថា  ជា ប្តី បៃពន្ធ ជា 
ទទូៅ គៃ សន្ម តថា បាន ឆ្លងកាត់ 
ការរៀប អា ពាហ៍ ពិពាហ៍  ។ប៉ុន្តៃ 
មាន បុរស ឬ ស្តៃ ីខ្លះ មិនបា ន រៀប- 
អា ពាហ ៍ព ិពាហ ៍តាម ចៃបាប ់ទៃ គ ឺ
ពួកគៃ គៃន់ តៃ សៃ ឡាញ់ គ្នា  
ដោ យ ស្មគ័ៃ ចតិ្ត ប៉ណុ្ណោះ។ ចពំោះ 
ប្តី បៃពន្ធ ដៃល មិន បាន រៀប ការ 
នៃះ សរួថា  តើ ពកួគៃ មាន សទិ្ធទិៅ 
រកគូថ្មី ឬបៃង ចៃក កូន  ឬ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ យ៉ាង ណា ដៃរ។ជុំវិញ 
បញ្ហានៃះ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ បាន សមា្ភាស 
ជា មួយ  លោក មៃធាវី  ផុន ធា រិ ន 
ជា មៃធាវី ការិយ ល័យ មៃធាវី  
ផ ុន ធា រ ិន  នៅ បរុ ីឌ ឺមៃគង្គ រ៉យូ៉ាល ់
ផ្ទះ  លៃខ៧១ ផ្លូវM08 ភូម ិខ្ទរ 
សង្កាត ់ពៃក លៀប ខណ្ឌ ជៃយ- 
ចង្វារ  រាជធា ន ីភ្នពំៃញ ដៃលមាន 
ខ្លឹម សា រ ដូច ខា ងកៃម៖

ឧបមា ថា  លោក (ក) បាន 
រមួរស ់ជា មយួ នាង (ខ) បាន កនូ 
ជា មួយ គ្នា  តែ មិន បាន រៀប អា- 
ពាហព៍ ិពាហ ៍តាម ចែបាប់ ទែ។ តើ 
លោក (ក) ឬ ស្តែ(ីខ)មាន សទិ្ធ ិ
ទៅ យក បែ ពន្ធ ឬ ប្ត ីថ្ម ីបាន ទែ?បើ 
បាន សំ អាង លើ មូល ហែតុ អ្វី?

ដើមៃប ីងយ យល ់ចពំោះ សណំរួ 
ខាង លើ  យើង ចាបំាច ់តៃវូ ស្វៃង- 
យល់ ពី អត្ថ ន័យ នៃ ពាកៃយ ថា 
“ អាពា ហព៍ ិពាហ”៍នងិ“ អន ុភាព 
នៃ អាពា ហព៍ ិពាហ”៍ ជា មនុ សនិ។  

អាពា ហព៍ ិពាហ ៍គ ឺជា សម្ពន័្ធ ភាព 
មួយ ជីវិត រវាង បុរស  និង នារី  ដចូ្នៃះ 
ហើយ បរុស នងិ នារ ីនោះ ចា ំបាច ់
តៃូវ ពៃញ វ័យ  ទាំង ផ្នៃក សៃដ្ឋ- 
កិ ច្ច  សង្គម  ផ្លវូ ចិត្ត  និង កាយ។ ហៃតុ- 
ដូច្នៃះហើ យនីតិភា ព នៃ អាពា ហ៍- 
ពិ ពាហ៍ តាម ចៃបាប់ កំណត់ តៃូវ 
មាន អាយ ុ១៨ ឡើង ទៅ តៃ លើក- 
លៃង ក្នងុ ករណី ពិសៃស បុ៉ណ្ណោះ។ 
អា ពាហ៍ ពិ ពាហ៍ តាមផ្លវូ ចៃបាប់មាន 
 អនុភាព លុះតៃតៃ អាពា ហ៍ពិ- 
ពាហ៍ នោះ បាន ចុះ សំបុតៃ អាពាហ៍- 
ពិពា ហ៍(ចុះ អៃ តា សុីវិល)នៅ 
ចំពោះ មុខ មន្តៃ ីអតៃ នុកូល ដ្ឋាន។ 
   ការរៀប អាពាហ ៍ពពិាហ ៍ភាគ- 
ចៃើន នៅ  កម្ពជុា  ជា ពិសៃស នៅ- 
តាម ជន បទ ធ្វើឡើ ង ដោយ គៃន់- 
តៃ រៀបច ំពធិ ីតាម ទនំៀម ទមា្លាប ់
បៃពៃណ ីប៉ណុ្ណោះ  ប៉នុ្តៃ ម ិនបាន 
ទៅ ចុះ សំបុតៃ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ 

តៃឹម តៃូវ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ទៃ។ ក្នុង 
ករណ ីសណំរួ ខាង លើលោ ក(ក)
នងិ នាង(ខ)បាន រមួរស ់ជា មយួ 
គ្នា ជា អ នីតិ សង្វាស (មិន បាន 
ចុះ សបំតុៃ អាពាហ ៍ពពិាហ)៍មាន 
ន័យ ថា មិ ន មាន សុព លភាព តាម 
ផ្លូវ ចៃបាប់ នោះ ទៃ  ទោះ បី គូ សា្វាមី 
ភ រិ យ នៃះ  បាន ទទួល សា្គាល់ ពី 
សហ គមន៍ ថា  ជា ប្តី បៃពន្ធ បាន 
រៀបការ តាម បៃពៃណ ីពៃញ មខុ- 
ពៃញ មាត់ ទទួល សា្គាល់ ពី ចាស់ ទំុ  
ក៏ ដោយ។ ការ រសន់ៅ ដោយ គ្មាន 
ចណំង អាពា ហ៍ព ិពាហ៍(មនិបាន  
ចុះ សបំតុៃ អាពាហ ៍ពពិាហ)៍បាន  
បង្ក ឱៃយ ភាគ ីណាម ួយ អាច មាន ប្ត ី
ឬ បៃពន្ធ ផៃសៃង ទៀត បាន ដោយ 
បញ្ញតិ្ត ទ្វៃ ពន្ធ ភាព មនិ អាច គៃប- 
ដ ណ្ត ប់ លើ ភាគី នៃះ បាន ឡើយ ។ 
    បើ ករណី ភាគី ណា មួយ មិន 
ពែម លែង លះគ្នា   ហើយ ភាគី 

មា្ខាង ទាម ទា រទៅ ផ្តតិ មែដែ  តែមឹឃំុ- 
សង្កាត់  តើ អាជា្ញាធរ ឃុំ-សង្កាត់ 
នោះ មាន សិទ្ធិ សមែច ឬទែ ?

ជា ការ អនវុត្ត ជាកស់្តៃ ង អាជា្ញា- 
ធរ ឃុ-ំសង្កាត ់ មាន សទិ្ធ ិអ ំណាច 
បាន តៃឹម តៃ សមៃប សមៃួល ឱៃយ 
ភាគី ប៉ុណ្ណោះ  ទោះ បី ការ លៃង- 
លះ នោះ មាន សំបុតៃ អាពា ហ៍- 
ពិ ពាហ៍  ឬ គ្មាន សំបុតៃ អាពា ហ៍- 
ពិពា ហ៍ ក៏ដោយ ។ ចំពោះ ការ ផ្តិត- 
មៃដៃ  ដោយ គូ ភាគី ក្នុង ការ លៃង- 
លះ នៅ អាជា្ញាធរ ឃុំ- សង្កាត់  
ចំពោះ ករណី គូភាគី មិន មាន 
សំបុតៃ អាពាហ៍ ពិពាហ៍  មាន 
តម្លៃ គៃន់ តៃ ជា កិច្ច សនៃយា  និង 
ជាការ បៃកាស ថា ភាគ ីបាន ផ្តាច ់
អ នតី ិសង្វាស ពគី្នា ប៉ណុ្ណោះ មនិ 
មាន អត្ថនយ័ ការ លៃ ងលះ តា ម 
ផ្ល ូវ ចៃបា ប ់ នោះឡើ យ។ ករណ ីមយួ 
ចនំ ួនធ ំដៃល មនិបាន ចុះ សបំតុៃ 
អាពាហ៍ ពិពា ហ៍ នៃះ ក៏ តៃូវ បាន 
ដោះ សៃយ នៅ តលុា ការ   ដោយ-
សារ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ បៃង ចៃក 
ទៃពៃយ បណំលុ នងិ អណំាច មៃ បា 
ជា ដើម ។

ក្នុង អំឡុង ពួកគែ  រួមរស់ ជា- 
មួយគ្នា  ក៏មាន ទែពែយ ស មែបត្ត ិរួមដែរ  
ហើយ ពែល ពកួគែ លែងលះ គ្នា 
មនិអា ច ចែក ទែពែយ គ្នា បាន ពែះ 
ភាគី មា្ខាងៗ ទារ យក ចែើន រៀង ៗ  
ខ្លួ ន។បញ្ហា នែះ តើ សមត្ថ កិ ច្ច 
ណា ជួយ ដោះ សែយ ឱែយបាន ? 
   ក្នុង ករណី ភាគី មាន សំបុតៃ-  
អា ពា ហ ៍ហើយ មាន ប ំណង លៃង- 

លះ ដោយ ការ ពៃម ពៃៀង  បៃង- 
ចៃក  ទៃពៃយ បំ ណុល  ឬ អំណា ច 
មៃបា ភាគ ីតៃវូ ធ្វើ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង  
លៃងលះ  រួមគ្នា រួចហើយ បន្ត 
នីតិវិធី ដក់ ពា កៃយ ស្នើសុំ  ដីកា 
សមៃច លៃង លះ តាម ការ ពៃម- 
ពៃៀង ព ីតលុា ការ ជាកា សៃច។ 
ដោយ ឡៃក ភាគី មាន សំបុតៃ - 
អាពា ហ៍ ពិពា ហ៍ ឬ គ្មាន សំបុតៃ - 
អាពា ហ៍ ពិពាហ៍  ចំពោះ  ការបៃ ង- 
ចៃក ទៃពៃយ បណំលុ  នងិ អណំាច 
មៃបា ជា សមត្ថ ក ិច្ច ផ្តាចម់ ុខ របស ់
តុលា ការ ក្នុង ការ ចៃញ សាល - 
កៃ ម។ 

ឧ បមា ថា  ប្តី បែពន្ធ ដែល រួម- 
រ ស ់ជា មយួ គ្នា  មនិ បាន រៀប ការ  
នោះ  ចង់ ឱែយ មាន សំបុតែ អា- 
ពា ហព៍ពិា ហ ៍តែមឹ តែវូ  នងិ ទទលួ- 
សា្គាល ់ ផ្លវូ ចែបាប ់ តើ ពកួ គែ ធ្វើ បាន 
ទែ  ហើយ សមត្ថ កិច្ច ណា ជា 
អ្នក សមែ ច?

 ប្ត ីបៃព ន្ធ បាន រមួរស ់ជាមយួគ្នា 
យរូ មក ហើយ មនិ បាន រៀប ការ  
អាចដក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ ទៅ ចៅ- 
សង្កាត ់ (ម ន្តៃ ីអ តៃន ុកលូ ដ្ឋាន) 
ដើមៃបី ស្នើ សុំ លិខិត បញ្ជាក់ អា- 
ពា ហ៍ពិ ពាហ៍  ពៃមទាំ ង  មាន 
សាកៃស ី២នាក ់ដៃល អាច បញ្ជាក ់
អះ អាង បាន ថា  ប្ត ីបៃ ពន្ធ នៃះ ពតិ 
ជា បាន រមួ រស ់ជា មយួ គ្នា ពតិ- 
បៃ កដ មៃន។ លិខិត បញ្ជាក់ អា- 
ពា ហព៍ ិពាហ ៍នៃះ  មាន តម្លៃ តាម 
ផ្លវូ ចៃបាប ់គៃប ់គៃន ់ ដចូ សបំតុៃ- 
អាពាហ៍ ពិ ពាហ៍ ដៃរ ៕

តពី ទំ ព័រ ១...ចៃបាប់ បាន កណំត ់ 
ហើយ កន្លង មក គណៈ មៃធាវី 
ក៏បាន ដក់ ទណ្ឌ កម្ម ចំពោះ 
ករណី មៃធាវី មិន  គោរព កៃម- 
សីល ធម៌  មួយ ចំនួន ដៃរ » ។

 ទោះ យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  លោក  
បៃ ធាន គណៈ មៃ ធាវ ីបាន ទទួល- 
សា្គាល់ មាន ភាព មិន បៃ កៃ តី ខ្លះ 
បាន កើត មាន ឡើង ច ំពោះ បគុ្គល 
មៃធាវី ដៃល បំ ពៃញ ការ ងរ ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ត ជួយ ជន កៃ ីកៃមិន អស់ សមត្ថ - 
ភាព នៃ វិជា្ជា ជី វៈ របស់ ខ្លួន  ដៃល 
បញ្ហានៃះ  គណៈ មៃធាវី មាន យន្ត - 
ការ ពងៃងឹ សមត្ថ ភាព នងិ ណៃនា ំ
មៃធាវ ី មនិ តៃវូ  បៃប នៃះ ទៃ  ពៃល 
ដៃល ទទួល រឿង ក្តី មក ការពារ ។

 លោក   ច័ន្ទ តុលា  ថ្លៃង ថា ៖  
« យើង តៃូវ មាន សំណុំ រឿង មើល  
តៃូវ សិកៃសា សំណុំ រឿង ហើយ 
ការពារ ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ » ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា  គណៈ- 

មៃធាវី បាន ចាត់ តំាង មៃ ធាវី ស្មគ័ៃ - 
ចិត្ត ជាង ៣០០ នាក់ នៅ ទូទំាង បៃ - 
ទៃស ចាប់ តាំង ពី ខៃ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ 
២០២០   សមៃប់ ជួយ ការ ពារ ក្ដី 
ជន កៃ ីកៃនៅ តាម សាលា ជមៃះ ក្ដ ី
នៅ គៃប់ ជាន់ ថា្នាក់  ក្នុង ចំ ណម 
កូន ក្ដី ទាំង ៣៦៥៨ នាក់  ក្នុង- 
នោះ មាន នារី ៣១២ នាក់  និ ង 
កុមារ ៧៨៧ នាក់ ។ 

  លោក  លី  ច័ន្ទ តុលា  បាន  
ថ្លៃង ថា៖  «  យើង បាន ធ្វើ ការ 
ណៃ  នំា មៃធាវី យើង   ពៃល ទទួល- 
បាន សណំុ ំរឿង  ការពារ ក្ត ីហើយ  
គឺ តៃូវ ការពា រឱៃយ បាន ពៃញ- 
លៃញ មិន ធ្វើ បង្គៃប់ កិច្ច ទៃ។  
កន្លង មក នៃះ យើ ង ធា្លាប់ មាន 
ដក់ ទណ្ឌ កម្ម មៃធាវី ដៃល ធ្វើ 
បង្គៃប់ កិច្ច មួយ ចំនួ  ន ដៃរ » ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  នៅ 
ឆ្នាំ២០២១ នៃះ  រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
បាន បង្កើន ការ ផ្តល់ ថវិការ ហូត 

ចំនួន ២ ពាន់ លាន រៀល ដល់ 
គណៈ មៃធាវី  ដើមៃបី ចំណាយ លើ 
ការ ផ្តល់ ជំនួយ ផ្នៃក ចៃបាប់ ជូន ជន - 
កៃីកៃ  ហើយ ក៏ បាន  បង្កើន ថវិកា 
រៀង រាល់ ឆ្នាំ សមៃប់ ការពារ ក្តី  
ជូន ជន កៃីកៃ  ក្នុង គោល បំណង 
ឱៃយ មាន សម ភាព យុត្តិ ធម៌ ក្នុង 
សង្គម ។

លោក  ច័ន្ទ តុលា  បញ្ជាក់ ថា 
ដើមៃបី ពងៃឹង  និង ពងៃីក ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ ផ្នៃក ចៃបាប់ ឱៃយ កាន់ តៃ មាន 
បៃសិទ្ធ ភាព  និង សៃប តាម តមៃ ូវ - 
ការ ជាក ់ ស្តៃង គណៈ មៃធាវ ីកាល- 
ពី ថ្ងៃទី ៥  ខៃកុម្ភៈ  ក៏បាន អំពាវ- 
នាវ ឱៃយ សមា ជិក គណៈ មៃធាវី 
ទាំង អស់ ស្ម័គៃ ចិត្ត ចូល រួម ការ- 
ពារ ក្តី ជូន ជន កៃីកៃ  ដោយ មិន- 
យក កមៃ  ទ ន្ទឹម គ្នា នៃះ ដៃរ  
គណៈ មៃធាវី កំពុង សិកៃសា អំពី 
របៀប  នងិ ទមៃង់ នៃ ការ ផ្ដល ់ការ- 
លើក ទឹក ចិត្ដ ដល់ មៃធាវី ស្ម័គៃ - 

ចិត្ដ ជួយ ដល់ សង្គម ទាំង អស់ ។ 
 លោក   សុងឹ   សៃន ករណុា  មន្តៃ ី

អង្កៃត ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សមា គម 
ការពារ  សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ ហុក  
បាន ថ្លៃង ឱៃយ ដឹង ថា  កន្លង មក 
សមា គម សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ ហុក  
ក៏ធា្លាប់ ទទួល បាន ការ ផ្ដល់ ព័ត៌មាន 
ពី បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្លះ  អំពី ភាព អវិ ជ្ជ - 
មាន នៃការ ការពារ ក្ដី ពី សំណាក់ 
មៃធាវី ស្ម័គៃ ចិ ត្ដ នៃះ ដៃរ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ « ការ កំណៃ - 
ទមៃង ់របស ់បៃធាន គណៈ មៃធាវ ី
គឺ ជា ការ ល្អ បៃសើរ  ប៉ុន្ដៃ មិន តៃូវ 
លូក ដៃ ចូល ក្នុង កិច្ច ការ របស់ 
មៃធា វី ឡើយ ។  មៃ ធា វី ខ្លះ ពួក- 
គត់ ក៏ បាន អនុ វត្ដ តាម កៃម សីល - 
ធម៌ វិជា្ជា ជី វៈល្អ  ប៉ុន្ដៃ មាន មៃធាវី 
មួយ ចំ នួន  ដៃល គិត ពីផល- 
បៃយោ ជន៍  ចៃើន  ទើប ការ ពា រ ក្ដី 
លើ សណំុ ំរឿង ពលរដ្ឋ កៃកីៃ  មនិ- 
សូវ យក ចិត្ដ ទុក ដក់  » ។ 

 លោក   អំ   សំអាត  នាយក រង 
អង្គការ លីកា ដូ បាន ថ្លៃង ដោយ  

ទទួល សា្គាល់ ថា ចំនួន មៃធាវី នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា សព្វ ថ្ងៃ គ ឺមាន 
កមៃិត  ក្នុង នោះ គណៈ មៃធាវី  ក៏ 
មាន កៃុម ការងរ ការពារ ក្ដី ជូន 
ជន កៃីកៃ នៅ តាម សាលាដំបូង 
រាជ ធានី -ខៃត្ដ ផង ដៃរ  ហើយ ការ 
ណៃនំា  របស់ បៃធាន គណៈ មៃធាវី 
នៃះ  គឺ ជា ចំណចុ ល្អ ដើមៃបី ឱៃយ កៃមុ- 
មៃធាវី យក វិជា្ជា ជីវៈ  និង កៃម- 
សីល ធម៌ របស់ ខ្លួន ទៅ ការពា រ ក្ដី 
ជូន បៃ ជា ពល រដ្ឋ កៃីកៃ ឱៃយ អស់ 
លទ្ធ ភាព ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖  « ការ ពារ ក្ដ ីជនូ 
ជន កៃីកៃ នៃះ   សូម កៃុម មៃធាវី 
ការពារ ដោយ តមា្លា ភាព   កុំ មាន 
ការ រសី អើង។  យើង ដងឹ ថា ចនំនួ 
មៃធាវី យើង មាន កមៃិត មិន អាច 
ទទួល សំណុំ រឿង ទាំង អស់ បាន   
ប៉ុន្ដៃ គួរ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ  មាន បៃ-
សិទ្ធ ភាព  ពៃះ ការ ពា រ ក្ដី ជូន ជន- 
កៃី កៃ នៅ តាម សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ខៃត្ត នៃះ  គឺ ជា ការ  ចាំបាច់ 
នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ ចៃបាប់ កម្ពុជា  » ៕

តើប្ដបី្រពន្ធមិនបានរៀបការ ត្រមានកូនអាចរកគូថ្មបីានឬទ្រ?

ម្រធាវី ស្មគ័្រ ចិត្ត ន្រ គណៈ ម្រធាវី ...

លោក មែធាវី ផុន ធារិន កាលពីកន្លងមក   ។ រូបថត សហ ការី



តពទីពំរ័១...គ្រឹះស្ថានទាងំអស់
ផ្អាកការប្រងច្រកភាគលាភចពំោះ
ប្រក់ចំណ្រញរបស់គ្រឹះស្ថាន
ក្រយធ្វើសវនកម្មឆ្នា២ំ០២០
នងិរៀបចំយទុ្ធសស្ដ្រចាកច្រញ
សមស្របបន្ទាប់ពកីារអនគុ្រះ
ននពីធនគារជាតិន្រកម្ពុជា
ត្រូវបានបញ្ចប់។
លោកIgorZimarevប្រធាន

ផ្ន្រកទផី្រសារធនគារABABank
បានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍កាលពថី្ង្រ
សកុ្រថាលោកមនិទាន់បានឃើញ
ស្រចក្តសីម្រចរបស់NBCជាផ្លវូ-

ការលើវិធានការន្រះទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងមនិប្រង-

ច្រកភាគលាភដល់ភាគទុនិក
នោះទ្រ។ជាយុទ្ធសស្ដ្រស្រចក្ដី-
សម្រចន្រះត្រូវបានធ្វើឡើង
ដើម្របីបង្វ្ររប្រក់ចណំ្រញរបស់
ធនគារទៅជាដើមទនុគាទំ្រដល់
កណំើនប្រក់បញ្ញើនងិផលបត្រ
កម្ចីរបស់ខ្លនួដ្រលជាបន្តបន្ទាប់
ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដល់អតិ-
ថិជនរបស់យើងនិងស្រដ្ឋកិច្ច
ក្នុងស្រុក»។
លោកបន្តថា៖«ដោយផ្អ្រកតាម

យទុ្ធសស្ដ្ររបស់យើងបច្ចបុ្របន្ន
យើងមនិមានផ្រនការប្រងច្រក
ភាគលាភដល់ភាគទុនិកទ្រ»។
ទាក់ទងនឹងNBCដ្រលបាន

ស្នើឱ្រយFIsទាងំអស់រៀបចយំទុ្ធ-
សស្ដ្រចាកច្រញលោកIgor
បានឱ្រយដឹងថាធនគារABAបាន
រៀបចំល្អប្រសើរលើយុទ្ធសស្ដ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យើងនៅ

ក្នុងធនគារABABankត្រូវបាន
រៀបចំល្អប្រសើរសម្រប់ការ-
អភិវឌ្រឍន្រស្ថានការណ៍នៅលើ
ទីផ្រសារ ហើយនឹងអនុវត្តស្រណា-

រីយោចាកច្រញដ្រលបាន
ដាក់ច្រញដោយនិយតករ»។
លោកអុិនចាន់នីប្រធាន

នយកប្រតបិត្តិធនគារអ្រសុលីដីា
បានអះអាងថាធនគារអ្រសុលីដីា
បានរៀបចំបានយ៉ាងល្អជុំវិញ
យទុ្ធសស្ដ្ររបស់ធនគារក្នងុការ
រក្រសាកំណើនប៉ុន្ត្របដិស្រធមិន
អធិប្របាយពីស្រចក្តីសម្រចថ្មី។
លោកកាំងតុងងី ប្រធាន

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
(CMA)ក៏បានបដិស្រធធ្វើ
អតា្ថាធបិ្របាយផងដ្ររដោយសរ
លោកចាំបាច់ត្រូវទទួលបាន
ព័ត៌មានបន្ថ្រមសិនទាក់ទង
នឹងការអំពាវនវដ្រលបានធ្វើ

ឡើងដោយNBCន្រះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំនឹង

ប្រមូលទិន្នន័យបន្ថ្រម»។
កាលពីខ្រមីនឆ្នាំមុនNBC

បានដាក់ច្រញវធិានការមយួចនំនួ
ដើម្របីជយួសម្រលួនងិជរំញុឱ្រយ
គ្រឹះស្ថានហរិញ្ញវត្ថុត្រវូមានសន្ទ-
នីយភាពកាន់ត្ររឹងមាំដូចជា
ការពន្រយារព្រលការអនុវត្តទ្រនប់
សន្ទនយីភាពដើមទនុ(CCB)
រហតូដល់ឆ្នាំ២០២១កាត់បន្ថយ
អត្រការប្រក់លើប្រតិបត្តិការ
ផ្ដល់សន្ទនីយភាពដោយមាន
ការធាន(LPCO)រហតូដល់
០,៥ភាគរយនិងកាត់បន្ថយ
អត្រការប្រក់លើបណ្ណប្រក់

បញ្ញើអាចជញួដរូបាន(NCD)។
កាត់បន្ថយអត្រការប្រក់ទុន
បម្រុងកាតព្វកិច្ចមកនៅត្រឹម
៧ភាគរយសម្រប់ទាំងរូបិយ-
បណ័្ណក្នងុស្រកុនងិបរទ្រសក្នងុ
រយៈព្រល៦ខ្រដ្រលចាប់ផ្ដើម
ពីខ្រម្រសឆ្នាំ២០២០រហតូដល់
ឆមាសទ១ីឆ្នាំ២០២១នងិកាត-់
បន្ថយអនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយ-
ភាព(LCR)មកនៅត្រមឹកម្រតិ
សមរម្រយប្រសិនបើវាចាំបាច់។
ទ្រព្រយសកម្មសរុបក្នុងវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើងដល់
៥៩,៤ពានល់ានដលុា្លារកាលពី
ចុងឆ្នាំមុនកើន១៥,៧ភាគរយ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីស្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,900 16,880 16,900 16,860

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

3 PAS 13,480 13,480 13,500 13,400

4 PEPC 2,940 2,860 2,980 2,860

5 PPAP 11,960 12,000 12,000 11,960

6 PPSP 1,540 1,530 1,550 1,530

7 PWSA 6,060 6,080 6,080 6,060

កាលបរិច្ឆ្រទ:ថ្ង្រទ១ី៩ែខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១

ម៉ៃ គុណ មករា 

ភ្នំពៃញៈលោកស្រីHeather
Wheelerប្រសិតពាណិជ្ជកម្ម
របស់នយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភព-
អងគ់្ល្រសប្រចាកំម្ពជុាឡាវនងិ
វៀតណាមបានថ្ល្រងអះអាងថា
លោកស្រីនឹងខិតខំកៀរគរ
វិនិយោគិននិងធុរជនអង់គ្ល្រស
សិក្រសាអំពីសកា្តានុពលរបស់
ប្រទ្រសកម្ពជុាដើម្របីពង្រកីការ-
វិនិយោគនិងធ្វើជំនួញជាមួយ
ប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយ
ន្រះឱ្រយកាន់ត្រច្រើនបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីទាញយកនវូផលចំណ្រញពី
ពន្ធអនគុ្រះពាណជិ្ជកម្មដ្រល
កម្ពុជាកំពុងទទួលបាន។
កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោម

ប្រទ្រសដ្រលមានការអភិវឌ្រឍ
តិចតួចទាំង៤៦ផ្រស្រងទៀតដ្រល
បានទទួលការអនុគ្រះពាណិជ្ជ-
កម្ម(GSP)ពីចក្រភពអង់-
គ្ល្រសបន្ទាប់ពីក្រសងួពាណជិ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិអង់គ្ល្រសបាន
ប្រកាសផ្តល់ឱ្រយកាលពីថ្ង្រ១៧
ខ្រធ្នូឆ្នាំ២០២០។ អង់គ្ល្រសជា
ប្រទ្រសនំចូលដ៏ធំបំផុតមួយ
របស់កម្ពជុានៅសហគមន៍អរឺ៉បុ
ដ្រលមានចំណ្រកទីផ្រសារប្រ-

មាណជា២៥ទៅ៣០ភាគរយ
ន្រការនំច្រញសរុបទៅកាន់
ទីផ្រសារតំបន់មួយន្រះ។
ប៉ុន្ត្រអង់គ្ល្រសបានសម្រច

ចិត្តចាកច្រញពីសមាជិកភាព
តំបន់អឺរ៉ុបតាមរយៈប្រជាមតិ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន។
ការលើកឡើងរបស់លោកស្រី

Heather ក្នុងជំនួបពិភាក្រសា
ការងារជាមួយលោកបា៉ាន
សូរស័ក្តិកាលពីថ្ង្រទី១៨ ខ្រ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១តាមរយៈ
ប្រពន័្ធវដី្រអូនៅទសី្តកីារក្រសងួ
ពាណិជ្ជកម្ម។
លោកស្រីបានកត់ស្គាល់

អំពីភាពរីកចម្រើនកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ និងសកា្តា-
នពុលនចំ្រញរបស់កម្ពជុាព្រម-
ទាំងកោតសរសើរចំពោះកិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រងរបស់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួយ
សម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការ
ពាណិជ្ជកម្មរបស់ធុរជននិង
វិនិយោគិនអង់គ្ល្រសនៅកម្ពុជា
នព្រលកន្លងមក។
លោកស្រីបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំនងឹ

ខិតខំប្រឹងប្រងបន្តទាក់ទាញ
វិនិយោគិនអង់គ្ល្រសមកស្វ្រង-
យល់បន្ថ្រមពីសកា្តានពុលដ្រល

កម្ពុជាសម្រចបាននព្រល
បច្ចុប្របន្ន»។
 លោកស្រី ក៏បានគូស-

បញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់ដ្រល
បណា្តាលមកពីការរកីរាលដាល
ន្រជំងឺកូវីដ១៩ មកលើវិស័យ
កាត់ដ្ររនិងវាយនភណ្ឌដ្រល
ជាសសរស្តម្ភមយួយ៉ាងសខំ ន់
សម្រប់ស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាហើយ
បានជម្របជូនលោករដ្ឋមន្ត្រី
អំពីគម្រងគាំទ្រពន្លឿនផ្ន្រក
ស្រដ្ឋកិច្ច (Accelerated
COVIDEconomicSup-
port-ACES)ដ្រលផ្តល់
ដោយរាជរដា្ឋាភិបាលអង់គ្ល្រស

សម្រប់ប្រទ្រសនៅអាស៊ាន។
ក្នងុជនំបួសន្ទននោះលោក

បា៉ានសូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថា
ចក្រភពអង់គ្ល្រសបានរួមចំ-
ណ្រកយ៉ាងសំខន់ក្នុងការ-
អភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស និង
លើកស្ទួយស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
តាមរយៈការផ្តល់ហរិញ្ញប្របទាន
ដល់ការអភវិឌ្រឍវស័ិយអាទភិាព
ដូចជាវិស័យអប់រំ ស្រដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងតាម-
រយៈការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រះ
ពន្ធពាណិជ្ជកម្មដ្រលចូលជា
ធរមានចាប់ពីខ្រមករា ឆ្នាំ

២០២១មកន្រះក្រយពីអង-់
គ្ល្រសចាកច្រញពីសហភាព-
អឺរ៉ុប។
លោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា៖

«រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន
ខិតខំប្រឹងប្រងក្នុងការធ្វើ
កំណ្រទម្រង់ស្ថាប័ននិងបទ-
ប្របញ្ញត្តិននសម្រប់ការធ្វើ
សមារណកម្មស្រដ្ឋកិច្ច និង
បងា្ហាញឆន្ទៈដ៏មោះមតុក្នងុការ-
ពង្រីកដ្រគូពាណិជ្ជកម្មតាម-
រយៈការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយដ្រគូ
ពាណិជ្ជកម្មសំខន់ៗនៅក្នុង
តំបន់»។
លោកកប៏ានបងា្ហាញអពំកីារ-

គាទំ្រចំពោះវឌ្រឍនភាពន្រកិច្ចការ
ដ្រគូសន្ទនរវាងចក្រភពអងគ់្ល្រស
នងិអាស៊ានដ្រលជាតបំន់មាន
សកា្តានុពលដ៏ខ្លាំងហើយបាន
ជម្របភាគីអងគ់្ល្រសថាកម្ពជុា
នងឹធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកចិ្ចប្រជុំ
កំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣
នៅឆ្នាំ២០២១នងិធ្វើជាប្រធាន
កចិ្ចប្រជុំកពំលូអាស៊ានលើកទី
៤០នៅឆ្នាំ២០២២ខងមុខ។
យោងតាមរបាយការណ៍ពី

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាង

កម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្ល្រស
បានឈានដល់ ៨១៣,២២
លានដលុា្លារក្នងុរយៈព្រល១១
ខ្រន្រឆ្នាំមនុគឺធា្លាក់ចុះ១៧,៦១
ភាគរយពីចំនួន៩៨៧,០៩
លានដុលា្លារដ្រលកត់ត្រក្នុង
រយៈព្រលដូចគា្នា។
ការនំច្រញរបស់កម្ពុជាក្នុង

អំឡុងព្រលន្រះមានតម្ល្រ
៧៦៦,៧៧លានដុលា្លារធា្លាក់-
ចុះ ១៦,០២ភាគរយពី-
៩១៣,០១លានដុលា្លារ។
ចណំ្រកការនចំលូរបស់កម្ពជុា
ពីចក្រភពអង់គ្ល្រសមានតម្ល្រ
៤៦,៤៥ លានដុលា្លារក្នុង
រយៈព្រលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ដោយធា្លាក់ចុះ៣៧,៣០ភាគ-
រយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នា
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ដ្រលមាន
៧៤,០៨លានដុលា្លារ។
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឱ្រយ

ដឹងថាទំនិញភាគច្រើនរបស់
កម្ពជុានចំ្រញទៅកាន់ចក្រភព-
អងគ់្ល្រសរមួមានសម្លៀកបពំាក់
ស្រប្រកជើងកង់អង្ករនិងផលិត-
ផលកសកិម្មផ្រស្រងៗទៀតខណៈ
ការនចំលូពីចក្រភពអងគ់្ល្រស
មកកម្ពជុាភាគច្រើនមានរថយន្ត
និងគ្រឿងមា៉ាសុីន៕LA

ធនាគារជាតិ ន្កម្ពជុា   តមូ្វ  ឱ្យប្តិបត្តកិរ ...

ប្សិតពាណិជ្ជកម្ម អង់គ្លស្ សន្យាជួយ      លើកកម្ពស់ វិស័យវិនិយោគ និង ធុរកិច្ច

កម្មការិនី ដៃរសម្លៀកបំពាក់ដៃល ជាផលិត ផល នំា ចៃញ សំខាន់ទៅអង់គ្លៃស។ ហុងមិន
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កម្ពជុាត្រៀមការចរច ជាមួយ
រុស្រសីុដើម្របីគំាទ្រវិស័យធុរកិច្ច

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ មន្តៃ ី ជាន ់ខ្ពស ់អន្តរ- 
កៃសួង  នៃ រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
កពំងុ ស្វៃង រក មធៃយោ បាយ ដើមៃប ី
ពងៃីក ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ នឹង 
បៃទៃស រុសៃសុី បើកឱកាស ឱៃយ 
វិស័យ ឯកជន  នៃ បៃទៃស ទាំង 
២   ពងៃីកកិច្ច សហបៃតិបត្តិការ  
លើវិស័យធុរកិច្ច ឱៃយ  កាន់តៃ 
សុីជមៃ  និងទូលំទូលាយ។ 

 លោក សំហៃង  បូរ៉ា  អនុ រដ្ឋ- 
លៃខា ធកិារ កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  
ក្នុងសបា្តាហ៍ កន្លងទៅ នៃះបាន 
ដឹក នាំ  កិច្ច បៃជុំ អន្តរ កៃសួង- 
ស្ថាបន័ ដើមៃបី តៃៀម រៀបចកំចិ្ច បៃជុ ំ 
លើកទី២នៃ កៃុម  ការងារ ជាន់- 
ខ្ពស់ ដើមៃប ីជំរញុ គមៃង វនិិយោគ  
អាទិភាព  រួម កម្ពុជា-រុសៃសុី ។ 

លោក បូរ៉ា បាន ឱៃយ ដឹង ទៀត 
ថា តាម រយៈ កិច្ច បៃជុំ លើក ទី២ 
នៃ កៃុម ការងារ ជាន់ ខ្ពស់ ជំរុញ 
គមៃង វិនិយោគ កម្ពុជា -រុសៃសុី  
ដៃល នឹង បៃពៃឹត្តនាពៃល ខាង- 
មុខ  វា នឹង  ផ្តល់ ឱកាសដល់ ភាគី 
ទាំង២ក្នុង ការ ចាប់ ផ្តើម ចរចា 

កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី
រវាង កម្ពុជា - រុសៃសុី ។

លោក ថ្លៃងថា៖«យើង គាំទៃ  
និង បៃ្តជា្ញា ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម 
ក្នុង កិច្ច សហបៃតិបត្តិ ការ រវាង 
កម្ពុជា  និង រុសៃសុី លើ ការ អនុវត្ត 
គមៃង វិនិយោគ អាទិភាព រួម- 
ទាំងឡាយ ដៃល នឹង ជួយ ជំរុញ 
ការ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ច  លើក- 
កម្ពស ់កមៃតិ ជវី ភាព  ជនូ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ នៃ បៃទៃស ទាំង២ តាម 
រយៈ ការ ផ្ទៃរ នូវ បច្ចៃក វិទៃយោ  វិធី- 
សសៃ្ត គៃប ់គៃង  នងិ ការ បង្កើត 
នូវ ឱកាស ការងារ ជា ចៃើន ដល់ 
បៃជាពល រដ្ឋ »។

យោង តាម ទនិ្ននយ័ ព ីកៃសងួ 
ពាណជិ្ជកម្ម ពាណជិ្ជកម្ម  ទ្វៃ ភាគ ី 
កម្ពុជា-រុសៃសុី បាន បងា្ហាញ នូវ 
សញ្ញា វិជ្ជមា ន ក្នុង ឆ្នាំ ដៃល 
ញំាញ ីដោយ វបិត្ត ិកវូដី១៩ ដោយ  
ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម រវាង បៃទៃស 
ទាងំ២ សមៃច បាន  ៦៣,៨១ 
លាន  ដុលា្លារ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
ដៃល មាន កណំើន  ១៥ភាគ រយ  
ធៀបនងឹ ឆ្នា ំ២០១៩ដៃល ចនំនួ 
៥៥,៣៦លាន ដុលា្លារ ៕ LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ    រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង  
ពាណិជ្ជកម្ម បាន សមៃច ចិត្ត  
ចូល រួម ការ តាំង ពិព័រណ៍ ពិភព-
លោក នងិ ពពិរ័ណ ៍ពាណជិ្ជ កម្ម 
អន្តរជាតិ នៅ ទី កៃុង ឌូបៃ នៃ 
សហភាព អារ៉ាប់ រួម នៅ តំបន់ 
មជៃឈមិ បពូា៌ា ដៃល មាន រយៈពៃល 
យ៉ាងហោច កន្លះ ឆ្នាំ     ដើមៃបី តាំង 
បងា្ហាញ ផលតិ ផល សកា្តានពុល 
ដល់ ពិភព លោក ដៃល រំពឹង ថា 
មានអ្នក ចូលរួម រហូត ដល់  ២៥ 
លាន នាក់។   

លោក  បា៉ាន  សរូសក័្ត ិ រដ្ឋមន្តៃ ី
កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  បានថ្លៃង 
នៅក្នុង កិច្ច  បៃជុំ គណៈ កម្មការ 
អន្តរ កៃសួង ស្តីពី ការ  រៀប ចំ ទៅ 
ចលូ រមួ ពពិរ័ណ ៍ពភិពលោក នងិ 
ពិព័រ ណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ  
ពៃល ថ្មី ៗ  នៃះ  ថា   កម្ពុជា  នឹង ទៅ 
ចលូ រមួ ការ តាងំ ពពិរ័ណ ៍នៃះ តប  
តាម ការ អញ្ជើ ញ របស ់រដ្ឋា ភបិាល  
នៃសហ ភាព អារ៉ាប ់រមួ ដៃល នងឹ 
ចាប ់ផ្តើម នៅ ថ្ងៃទ១ី ខៃ តលុាឆ្នា ំ
នៃះ ហើយ នឹង  បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃទី 
៣១  ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២២។  

តាម លោក រដ្ឋ មន្តៃ ីពៃតឹ្តកិារណ ៍ 

នៃះតៃវូ គៃ រពំងឹ ថា នងឹ មាន អ្នក- 
ចូល  រួមបៃមាណ២៥លាន នាក់  
មក ពី បណ្តា  បៃទៃស និង អង្គការ   
អន្តរជាតិ ធំ ៗ   ចំនួន ២០០ នៅ  
ជុំ វិញ ពិភព លោក ។

លោក រដ្ឋមន្តៃី បាន បន្ថៃម ថា 
បៃទៃស កម្ពជុា នងឹ រៀប ចសំង- 
សង់ ពនា្លា ជាតិ នៅ លើ ផ្ទៃ ដីទំហំ  
៣៨៤,៥ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដៃល មាន 
កម្ពស់ ២ជាន់ ដៃល នឹង រចនា 
តុប តៃង ពនា្លា ជាតិ កម្ពុជា ដោយ 
កៃមុហ៊នុ  PICO  International  
Malaysia ។ 

លោក បាន ឱៃយ ដឹងថា  កៃសួង 

នងឹ នា ំយក ផលតិ ផល ក្នងុ វសិយ័ 
ក សិកម្ម  ចលូរមួការ តំាងពពិរ័ណ៍ 
នៃះ កៃម បៃធាន បទ «ចរីភាព-
Sustainabilit y»។

លោក ហ៊នុ ឡាក ់អគ្គ នាយក  
កៃមុហ៊នុ ឡង មៃត   ដៃល   វនិយិោគ  
ទកឹបៃក៣់២លាន ដលុា្លារ ដ ំចៃក 
អំបូង លឿង លើ ផ្ទៃដី ជាង១ ពាន់  
ហកិតា  ក្នងុ សៃកុ ឈកូ ខៃត្ត កពំត  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ  ថ្ងៃអាទិតៃយ 
ថា ការ សមៃចចតិ្ត នៃះ ល្អ សមៃប់ 
លើកកម្ពស់ ផលិត ផល ជាត ិដោយ 
កត ់សមា្គាល ់ថា   ដណំ ំកស-ិឧសៃសា-  
ហ កម្ម  និងកសិ-ពាណិជ្ជ កម្មគឺ 

ដណំ ំដៃល មាន  សកា្តា នពុល  ទផីៃសារ  
នងឹតៃវូ បាន  កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម 
នាំ យក ទៅ ដក់ តាំង នៅក្នុង  
កម្ម វិធីពិព័រណ៍ នៃះ ។ 

លោក នយិយថា៖«ការ  បើក 
ទីផៃសារ កាន់ តៃ ចៃើន គឺ កាន់ តៃ បៃ-
សើរ   ដៃល ជួយ ជំរញុ ការ នា ំចៃញ  
ហើយ ឱៃយ  កាន ់តៃល្អ ឡើង សមៃប ់
ឱកាសដល់ អ្នក  វិនិយោគក្នុង 
វិស័យកសិ-ឧសៃសាហកម្ម  »។ 

លោក លន ់យ៉ៃង អគ្គ លៃខាធ-ិ 
កា រ នៃ សហពន័្ធ សៃវូ អង្ករ កម្ពជុា  
(CRF) យល់ ថា ការ ចូលរួម   
តាំង  ពិព័រណ៍ នៃះ  គឺជាឱកាស 
សមៃប់ កម្ពុជា នាំ យក ផលិត- 
ផល របស់ ជាតិ ទៅ តាំង បងា្ហាញ 
នៅ លើ ឆក  អន្តរជាតិ។

លោក បន្តថា៖«នៃះ ជា រឿង- 
ល្អ  ដៃល យើង តៃូវចូល រួម  កម្ម វិធី  
នៃះដើមៃបី   បងា្ហាញ មុខ មាត់ និង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ផលតិ  ផល របស ់ សៃកុ 
យើង នៅលើ ឆក អន្តរជាតិ »។ 

កម្ពុជា មានបំណង  ចាប់ យក ទីផៃសារ  
តំបន់ មជៃឈិមបូពា៌ា  ជា ទីផៃសារ   សំខាន់ 
សមៃប់ អង្ករ បៃណីត   របស ់ ខ្លួន  
ជា ចៃើន ឆ្នា ំមក ហើយ ប៉នុ្តៃ  មាន 
តៃ ផលិត ផលវាយនភណ្ឌ តិច- 
តួចតៃូវ  នាំ ចៃញ ៕ LA

កម្ពជុានឹងនំាផលិតផលសកា្តានុពលទៅតំាងពិព័រណ៍នៅឌូប្រ

កម្មករ កេមុហុ៊ន ឡងមេត សម្អាតផ្លេចេក អំបូងលឿង ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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សៅសម្ភស្ស

រដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធ
ថាខ្លនួមនិបានរារាងំការទញិវ៉ាក-់
សំាងរបស់តេវ៉ាន់ពីកេុមហ៊ុន
BioNTechទេកេយរដ្ឋមនេ្តី
កេសួងសុខាភិបាលកោះតេវ៉ាន់
ថា កិច្ចពេមពេៀងវ៉ាក់សំាងរវង
កេុមហ៊ុនផលិតឱសថអាល្លឺម៉ង់
បានបរាជយ័នៅនាទចីងុកេយ
ដោយសារបញ្ហា«សម្ពាធនយោ-
បាយ»ដេលអាចកើតមនឡើង។
នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មន
CNN។
លោកMaXiaoguangអ្នក-

នាំពាកេយការិយាល័យកិច្ចការ
កោះតេវ៉ាន់នៅចនិបាននយិាយ
កាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍ថា វជា
«ការបេឌិតសុទ្ធសាធ»ដេលថា
ទីកេងុប៉េកាងំបានធ្វើជេៀតជេក
ក្នងុការលក់វ៉ាកស់ាងំរបស់កេមុ-
ហ៊ុន 0BioNTechទៅឱេយកោះ
តេវ៉ាន់។
មុននេះ១ថ្ងេរដ្ឋមនេ្តីសុខា-

ភិបាលតេវ៉ាន់លោកChen
Shih-chungបាននិយាយនៅ
ក្នុងបទសម្ភាសតាមវិទេយុមួយថា
តេវ៉ាន់ និងកេុមហ៊ុនវ៉ាក់សំាង
BioNTechជតិនងឹចុះហត្ថលេ-

ខាលើកិច្ចពេមពេៀងសមេប់
ការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន៥លាន
ដូសនៅក្នុងខេធ្នូទៅហើយ
សេប់តេភ្លាមៗកេុមហ៊ុនបាន
រំសាយចោលទៅវិញ។
និយាយដោយមិនបញ្ចេញ

ឈ្មោះបេទេសណាមួយលោក
Chenបានឱេយដឹងថា៖«នៅក្នុង
ដណំើរការនេការពភិកេសាអពំីកចិ្ច-
ពេមពេៀងនេះខ្ញុតំេងតេពេយួបារម្ភ
ថានឹងមនកងកម្លាំងខាងកេ
ចលូមកជេៀតជេក។យើងជឿ-
ជាក់ថាមកពីមនសម្ពាធនយោ-
បាយ។កាលនោះយើងបានរៀប-
ចំសេចក្តីបេកាសព័ត៌មនហៀប
នឹងចេញផេសាយទៅហើយប៉ុន្តេ
មនបុគ្គលខ្លះមិនចង់ឱេយកោះ
តេវ៉ាន់សបេបាយចិត្តនោះទេ»។
អ្នកនំាពាកេយកេសួងការបរទេស

ចនិលោកសេីHuaChunying
បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកា-
សេតបេចាំថ្ងេមួយនៅទីកេុង
ប៉េកាងំកាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍នេះ
ថារដ្ឋាភិបាលតេវ៉ាន់«គួរតេបញេឈប់
ការបំប៉ោងបញ្ហានយោបាយធ្វើ
ជាលេសបញ្ហាចរចាវ៉ាក់សំាង
មនិបានទៀតទៅ»។យា៉ោងណា-
មិញលោកសេីមិនបានបញ្ជាក់
ថាបេទេសចិនពិតជាបាន

ជេៀតជេកកចិ្ចពេមពេៀងតេវ៉ាន់
ពិតមេនឬក៏អត់នោះទេ។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍

កាលពថី្ងេពេហសេបត៍ិលោកMa
ក៏បានចោទបេកាន់កេុងតេបុិពី
បទពេយាយាមពង្វាងភ្នាក់ងរទូ-
ទៅរបស់កេមុហ៊នុBioNTechកុំ
ឱេយសហការជាមយួនងឹកេមុហ៊នុ
ឱសថShan-ghaiFosunនៅ
តំបន់GreaterChinaបេទេសចិន។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថាកេុម-

ហ៊ុន Fosunដេលមនមូល-
ដ្ឋាននៅបេទេសចិនបានចុះ-
ហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀង
«ការសហការគ្នាជាមួយ
BioNTechកាលពីខេមនីាដើមេបី
ផ្តល់នូវសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌេឍ និង
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មវ៉ាក់សាំងបេឆាំង
វីរុសជាមួយនឹងកេុមហ៊ុនផលិត
វ៉ាក់សំាងអាល្លឺម៉ង់ដេលបាន
ចេកចាយវ៉ាក់សំាងពាសពេញ
បេទេសចិនដីគោក ហុងកុង
ម៉ោកាវនិងតេវ៉ាន់។
គេនៅមិនទាន់ដឹងចេបាស់ឡើយ

ថាតើកេមុហុ៊នបានដកខ្លនួចេញពី
កចិ្ចពេមពេៀងដោយសារសម្ពាធ
នយោបាយឬដោយសារតេ
ផលបេយោជន៍អាជីវកម្មរបស់
ខ្លនួនោះទេប៉នុ្តេការបញ្ជាក់របស់

លោកChenមនបណំងបញ្ឆេះ
ឱេយសាធារណជនតេវ៉ាន់ខឹង។
បុ៉ន្តេលោកChenបាននិយាយ

ថា រដ្ឋាភិបាលតេវ៉ាន់មិនដេល
មនទំនាក់ទំនងជាមួយកេុម-
ហ៊ុន Fosunទេមនតេធា្លាប់
ទាក់ទងជាមួយកេុមហ៊ុនBioN-
Techនៅបេទេសអាល្លឺម៉ង់មួយ
ទេ។លោកក៏បានបន្ថេមថាBi-
oNTechក៏មិនដេលស្នើសុំឱេយ
កោះតេវ៉ាន់ចរចាអីជាមយួកេមុ-
ហ៊ុនFosunដេរ។
យា៉ោងណាមិញកេុមហ៊ុនFo-

sunមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំ-
ណើសុំការអតា្ថាធិបេបាយរបស់ទូរ-
ទសេសន៍CNNទេខណៈកេមុហ៊នុ
ឱសថតេវ៉ាន់ឈានមខុគេឈ្មោះ
TTYBiopharmដេលចូលរួម
ក្នងុកចិ្ចពភិកេសាជាមយួកេមុហ៊នុ
Bio-NTechក៏បានបដសិេធមនិ
ធ្វើអតា្ថាធិបេបាយដូចគ្នាដោយ
លើកឡើងថាជាការសម្ងាត់រវង
កេុមហ៊ុនទាំង២។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លេងការណ៍

មួយកេុមហ៊ុន BioNTechបាន
នយិាយថាការពិភកេសាវ៉ាក់សំាង
ជាមួយតេវ៉ាន់កំពុងបន្ត «BioN
Techប្តេជា្ញាជួយបញ្ចប់ការរាត-
តេបាតនេជងំឺកវូដី១៩ដល់បេជា-

ជននៅទទូាងំពភិពលោកហើយ
យើងក៏មនបំណងផ្គត់ផ្គង់-
វ៉ាក់សំាងរបស់យើងដល់តេវ៉ាន់
ដូចគ្នា»។
កាលពីខេធ្នូកន្លងទៅនៅពេល

ដេលកោះតេវ៉ាន់ និងកេុមហ៊ុន
BioNTechជិតនឹងចុះហត្ថលេ-
ខាលើកិច្ចពេមពេៀងវ៉ាក់សំាង
នេះលោកChenបានបេកាស
នៅក្នងុសន្នសិទីសារពត័ម៌នថា
កោះខ្លួនបានតេៀមវ៉ាក់សំាង
២០លានដូស ក្នុងនោះរួមមន
៤,៧៦លានដូសពីវ៉ាក់សំាង
COVAX១០លានដូសពីកេមុហុ៊ន
AstraZenecaនិង៥លានដូស
ទៀតពីកេុមហ៊ុនមួយ«ដេលកំ-
ពុងរង់ចំាការបញ្ជាក់ចុងកេយ»។
ប៉ុន្តេបនា្ទាប់ពីការបេកាសភ្លាមៗ
នោះកេមុហុ៊នBioNTechបានបដិ-
សេធចំពោះកិច្ចពេមពេៀងនេះ។
គណបកេសបេឆាំងនៅកោះតេ-

វ៉ាន់គឺKuomintang(KMT)
បានចោទបេកាន់មជេឈមណ្ឌល

បញ្ជាការរាតតេបាតតេវ៉ាន់(CECC)
ដេលមនលោកChenជាបេធាន
ថា អសមត្ថភពក្នុងការចរចា
កិច្ចពេមពេៀងវ៉ាក់សំាងជាមួយ
នឹងកេុមហ៊ុនBioNTechទាំង-
ដេលកេុមហ៊ុននេះ ជាអ្នកចេក-
ចាយវ៉ាក់សំាងនៅអាសុីបេចាំ។
ទោះជាលោកChenមនិបាន

បញ្ជាកឈ់្មោះថាជាបេទេសចនិ
ក៏ដោយក៏លោកបង្ហើបបន្តិច
ជាសញ្ញាថាជាទីកេុងប៉េកាំង។
លោកបាននិយាយថា៖«ដូចជា
ការប៉នុបង៉របស់យើងដើមេបីចលូ-
រួមសន្នបិាតសុខភពពិភពលោក
អ៊ីចឹង»សំដៅទៅលើពេលទី-
កេុងប៉េកាំងរារាំងកោះតេវ៉ាន់ ពី
ការចលូរមួក្នងុសន្នបិាតបេចាឆំា្នាំ
របស់អង្គការសុខភពពិភពលោក
ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍
តាំងតេពីអាណត្តិរបស់លោក
បេធានាធិបតី Tsai Ing-wen
ដេលបានចូលកាន់តំណេង
កាលពីឆា្នាំ២០១៦៕

ប្ក់សាយ

លោកបេធានាធិបតីតួកគី
រេសបិតេយបីអេរដហូ្គេនបាន
និយាយថា លោកចង់បង្កើត
ទំនាក់ទំនងឈ្នះឈ្នះជាមួយ
អាមេរិកដើមេបីបញ្ចប់ទំនាក់-
ទនំងបេះសេំជាចេើនឆា្នាំរវង
កេុមសម្ព័ន្ធអង្គការណាតូ
(NATO)។
មេដឹកនាំតួកគីរូបនេះ បាន

បញ្ជាកក់ាលពីថ្ងេសៅរ៍ថាផល-
បេយោជន៍រួមរបស់បេទេស
តួកគីនិងអាមេរិកពិតជាមន
សារៈសំខាន់ណាស់។
នៅក្នុងការអធិបេបាយដេល

ចេញផេសាយដោយការយិាលយ័
បេធានាធបិតីនៅក្នងុវដីេអូមយួ
នៅលើធ្វីធើរលោកអេដូហ្គេន
បាននយិាយថា៖«យើងសងេឃមឹ

ថា នឹងពងេឹងកិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការរបស់យើងជាមួយរដ្ឋ-
ការអាមេរិកថ្មីទៅលើមូលដ្ឋាន
ឈ្នះឈ្នះ»។
បេទេសតកួគីសា្វាគមន៍លោក

បេធានាធបិតីអាមេរកិចូបេដិន
ជាមួយការសងេស័យខ្លះ ដោយ
ពេួយបារម្ភអំពីការពងេឹងជំហរ
របស់អាមេរិកចំពោះបេទេស
តួកគីលើបញ្ហាផេសេងៗ។
ជាការពិតណាស់រដ្ឋការ-

អាមេរិកថ្មីនេះបានស្តីបនោ្ទាស
បេទេសតួកគីភ្លាមៗដោយ
ជំរុញឱេយដោះលេងមេដឹកនាំ
សង្គមសុីវិលដ៏លេបីលោកOs-
manKavalaរិះគន់និងវោ-
ហាស័ព្ទបង្ហាញពីការស្អប់នៅ
ក្នុងការបង្កេបទៅលើកេុម
បាតុករនិសេសិត។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍ទាងំនោះ

សេបគ្នាជាមួយការប្តេជា្ញារបស់
លោកបេដិនថាលោកដក់អា-
ទិភពថ្មទីៅលើការលើកកម្ពស់
លទ្ធិបេជាធិបតេយេយបុ៉ន្តេអាមេ-
រិកនិងតួកគីមនជម្លាះជាចេើន
ទំនងជាធ្វើឱេយភពតានតឹង
កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរឡើង។
ជាការផ្គើននោះលោកអេរ-

ដហូ្គេនបានទញិបេពន័្ធមសីុលី
ទំនើបS-400របស់បេទេស-
រុសេសីុដោយមិនអើពើនឹងការពេ-
មនជាចេើនដេលថាកពំងុធ្វើឱេយ
ប៉ះពាល់តនួាទីរបស់ខ្លនួឯងនៅ
សម្ព័ន្ធមិត្តណាតូដេលនាំឱេយ
អតីតបេធានាធិបតីអាមេរិក
លោកដូណាល់តេំដក់ទណ្ឌ-
កម្មទៅលើឧសេសាហកម្មការពារ-
ជាតិរបស់បេទេសតួកគី។
លោកOzgurUnluhisar-

cikl មកពីមូលនិធិGerman

Marshallនៅទីកេុងអង់ការា៉ា
បាននយិាយថា៖«ឧសេសាហកម្ម
ការពារជាតិរបស់បេទេសតកួគី
នឹងតេូវរងសម្ពាធតេឹមតេមួយ-
រយៈប៉ុណ្ណោះ»។
ចំណេកឯតុលាការមួយនៅ

ទីកេងុញូវយ៉កនៅក្នងុខេឧសភ
នឹងចាប់ផ្តើមជំនំុជមេះសំណំុរឿង
ធនាគរHalkbankគេប់គេង
ដោយរដ្ឋរបស់បេទេសតួកគីជំុវិញ
ការគេចវេះទណ្ឌកម្មទៅលើ
បេទេសអុីរ៉ង់ដោយបង្កឱេយមន
ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយា៉ោងធ្ងន់-
ធ្ងរទៅលើបេទេសតួកគី។
កាលពីថ្ងេចន្ទសបា្តាហ៍មុន

បេទេសតកួគីចោទបេកានអ់ា-
មេរិកថា បានគំទេដល់កេុម-
ភេរវករនិងបានកោះហៅឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកកេយ
ពីទីកេុងវ៉ាសុីនតោនបាន

បដិសេធការអះអាងរបស់ទី-
កេុងអង់ការា៉ាភ្លាមៗដេលថា
កេុមជនសកម្មបេយុទ្ធឃើដ
បានសម្លាប់ជនជាតិតកួគី១៣
នាក់នៅក្នុងបេទេសអុីរា៉ាក់។
ទោះបីជាយា៉ោងណាក៏ដោយ

កទ៏ីកេុងវ៉ាសុនីតោនបានស្វះ-
ស្វេងបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាការទូត
ដោយនយិាយនៅលា្ងាចថ្ងេចន្ទ
នោះដេរថា ខ្លួនទទួលសា្គាល់
ការអះអាងរបស់ទីកេុងអង់-
ការា៉ាថាភេរវករឃើដនេគណបកេស
ពលករឃើដ(PKK)បានសម្លាប់
ជនជាតិតកួគី១៣នាក់នៅក្នងុ
បេទេសអុីរា៉ាក់នោះមេន។
លោកអេរដូហ្គេនបាននិ-

យាយកាលពីលា្ងាចថ្ងេសៅរ៍
ថា៖«យើងរំពឹងថានឹងទទួល-
បានឥរិយាបថចេបាស់លាស់
មួយពីកេុមសម្ព័ន្ធរបស់យើង

កេយពីការវយបេហារភេរ-
វកម្មដ៏កំសាកមួយដេលបាន
សម្លាប់ជនជាតិតួកគីរបស់
យើង១៣នាក់»។
PKKជាចេើនទសវតេសរ៍ហើយ

បានបេើបេស់តំបន់ភ្នំនៅបេ-
ទេសអុីរា៉ាក់ជាមូលដ្ឋានមួយ
ដើមេបីធ្វើការបះបរបេឆាំង
បេទេសតួកគី។
ទាំងទីកេុងវ៉ាសុីនតោននិង

ទីកេុងអង់ការា៉ា បានចាត់ទុក
PKKជាអង្គការភេរវកម្មមួយបុ៉ន្តេ
អាមេរិកក៏បានគំទេកេុមជន-
សកម្មបេយុទ្ធឃើដនៅក្នុងបេ-
ទេសសីុរីជិតខាងនៅក្នងុជម្លាះ
បេឆាំងលោកបេធានាធិបតី
អាសារ-អាល់-អាសាដដេរ។
បញ្ហានេះក៏អាចជាបេភពមួយ

ទៀតនេភពតានតឹងរវងបេទេស
តួកគីនិងអាមេរិកដេរ៕

តៃវ៉ាន់ៈ«មានអ្នកកៃ»រារំាងកិច្ចពៃមពៃៀងវ៉ាក់សំាង
BioNTechរបស់ខ្លនួតៃចិនថាមិនបានប៉ះពាល់ទៃ

បៃធានាធិបតីនៃបៃទៃសតួកគសី្វះស្វៃងរកទំនាក់ទំនងឈ្នះឈ្នះជាមួយអាមៃរិក

គូ្ព្ទ្យម្នាកក់ាន់ដបវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩Pfizer-BioNTech។រូបថតAFP



ព័ត៌មានខ្លីៗ
ក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្រសង់ទីនប្ត្រជ្ញាច្រក-
ចាយវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ឱ្រយស្មើភាពគ្នា
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទ២ី០កមុ្ភៈរដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួសខុាភបិាលអាហៃសងទ់នី

លោកCarlaVizzottiបានសនៃយានងឹមានការចៃកចាយវ៉ាកស់ាងំ
កូវីដ១៩ឱៃយមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងបៃទៃស។លោកCarlaViz-
zottiបានសៃបថចលូកានត់ណំៃងជារដ្ឋមន្តៃីកៃសងួសខុាភិបាលថ្មី
កៃយពីលោកGinesGonzalezGarciលាចៃញពីតំណៃង
កាលពីថ្ងៃទី១៩កុម្ភៈកៃយពីមានរឿងអាសៃូវទាក់ទងនឹងការ-
ចៃកចាយវ៉ាក់សំាងមិនស្មើភាពគ្នា។
ការលាចៃញពីតំណៃងរបស់លោកGinesGonzalezGarci

គឺបន្ទាប់ពីមានរឿងទាក់ទងនឹងការចៃកចាយវ៉ាក់សំាងមិនស្មើ-
ភាពគ្នា។រឿងអាសៃវូនៃះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកសារព័ត៌-
មានមា្នាក់បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីវិទៃយុមួយថាលោកទទួលបាន
ការចាក់វ៉ាក់សំាងរួចហើយដោយសារលោកសា្គាល់រដ្ឋមនៃ្តីកៃសួង
សុខាភិបាល។
នៅបៃទៃសអាហៃសង់ទីនអ្នកដៃលមានសិទ្ធិអាទិភាពទទួលបាន

ការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩គឺមានតៃអ្នកដៃលបមៃើការក្នុងវិស័យ
សុខាភិបាលតៃប៉ុណ្ណោះ៕សុខស្រីលុច

ការតវ៉ានៅប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ានៅត្របន្តទោះបី
ជមានការចាប់ខ្លនួបាតុករ
ប៉ូលិសមីយា៉ាន់មា៉ា បានចាប់ខ្លួនតារាសម្តៃងមា្នាក់ដៃលគំទៃ

ការបៃឆាំងនឹងរដ្ឋបៃហារថ្ងៃទី១ខៃកុម្ភៈ។
លោកLuMinគជឺាសលិៃបករមា្នាក់ក្នងុចណំមសលិៃបករចនំនួ៦នក់

ដៃលយោធាមីយា៉ាន់មា៉ាបៃកាសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី១៧កុម្ភៈ
ដោយចោទបៃកាន់ពីបទបៃឆាំងនឹងការញុះញង់ដើមៃបីជំរុញមនៃ្តី
រាជការឱៃយចូលរួមក្នុងការតវ៉ា។ការចោទបៃកាន់នៃះអាចអនុវត្ត
ទោសជាប់ពន្ធនគររយៈពៃល២ឆា្នាំ។
ការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី២០កុម្ភៈគឺជាថ្ងៃដៃលមានការប៉ះទង្គចិគ្នាខា្លាងំ

បផំតុក្នងុរយៈពៃលជាង២សបា្តាហ៍ដោយបង្កឱៃយមានអ្នកសា្លាប់ចំនួន
២នក់។គិតមកដល់ថ្ងៃទី២០កុម្ភៈមានមនុសៃស៥៦៩នក់តៃវូបាន
ឃាត់ខ្លនួទាក់ទងនឹងការតវ៉ានៅបៃទៃសមីយា៉ាន់មា៉ានៃះ។នៃះបើតាម
ការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានReuters៕សុខស្រលុីច

លោកAlexeyNavalny៖បណ្ដងឹទាក់-
ទិនការឃំុខ្លនួលោកនិងត្រវូពិន័យជប្រក់
សម្រប់ការបង្កាច់បង្ខចូ
អ្នករិះគន់វមិានកៃមឹឡាងំលោកAlexeiNavalnyចាញ់បណ្ដងឹ

ដៃលថាលោកតៃវូបានគៃចាប់ឃុខំ្លួន៣ឆា្នាំដោយសារការលម្អៀង
នយោបាយ និងតៃូវបានគៃចោទបៃកាន់ពីបទបង្កាច់បង្ខូចនិង
ពិន័យក្នុងករណីដាច់ដោយឡៃកមួយទៀត។
នៅក្នុងសៃចក្តីសមៃចចៅកៃមបានកាត់រយៈពៃល៤៥ថ្ងៃពី

ការផ្តន្ទាទោសដើមរបស់លោកNavalnyដៃលកាតទ់ោសឱៃយជាប់
ឃុំឃំាងរយៈពៃល២ឆា្នាំ៨ខៃ។ការសមៃចរបស់តុលាការបង្វៃរ
ការដោះលៃងនងិដាក់ពន្ធនគរលោកបន្ថៃមទៀតកៃយលោក
Navalnyបានរស់រានមានជីវិតពីដាក់ថា្នាំពុលFSB ហើយបាន
បោកបញ្ឆោតភា្នាក់ងររដា្ឋាភិបាលឱៃយបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពី
បៃតិបត្តិការនៃះ។
លោកNavalnyនឹងតៃូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃសៅរ៍សបា្តាហ៍កៃយ

ពីបទចោទបៃកានថ់ាបានធ្វើខសុនងឹអតតីយទុ្ធជនសង្គៃមលោក
លើកទី២ប៉ុន្តៃគត់មិនតៃូវបៃឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនគរក្នុង
ករណីនោះទៃ៕សៅសម្ភស្រស

ក្រមុមន្ត្រីសន្តិសុខ៖រុ៉ក្រ្កតជច្រើនគ្រប់ត្រវូ
បានបាញ់ចូលមូលដ្ឋានយោធាអីុរ៉ាក់
កៃុមមន្តៃីសន្តិសុខអុីរា៉ាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារ៉ុកៃ្កត

ជាចៃើនគៃប់បានវយបៃហារមូលដា្ឋានទ័ពអាកាសអីុរា៉ាក់នៅភាគខាង-
ជើងកៃុងបាកដាដបានធ្វើឱៃយអ្នកម៉ាការអុីរា៉ាក់មា្នាក់រងរបួស។
មិនមានកៃមុណាមួយអះអាងទទួលខុសតៃវូចំពោះការវយបៃហារ

នៃះភា្លាមៗទៃ។វជាគៃប់រុ៉ក្កៃតទី២ហើយដៃលបានវយលុកមូល-
ដា្ឋានដៃលទទលួកមា្លាងំទព័ឬអ្នកម៉ាការអាមៃរកិក្នងុរយៈពៃលតចិ
ជាង១សបា្តាហ៍។
កៃុមបៃដាប់អាវុធដៃលមនៃ្តីអុីរា៉ាក់មួយចំនួនថាតៃូវបានគំទៃ

ដោយអុីរ៉ង់បានអះអាងថាមានឧបៃបត្តិហៃតុសៃដៀងគ្នាកាលពី
អតីតកាលរួមទាំងការវយបៃហារនៅបរិវៃណអាកាសយានដា្ឋាន
អន្តរជាតិErbilកាលពីសបា្តាហ៍មុនដូចគ្នា៕សៅសម្ភស្រស

ប្រក់សាយ

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកតវ៉ា
រាប់ពាន់នក់បានជួបជុំគ្នានៅ
កណា្តាលទីកៃុងនៃបៃទៃស-
អាមៃនីដើមៃបីទាមទារឱៃយលោក
នយករដ្ឋមន្តៃNីikolPashin-
yan ចុះចៃញពីតំណៃងដៃល
ពកួគៃបានចោទលោកថាបាន
រៀបចំការធ្វើសង្គៃមជាមួយ
បៃទៃសអាស៊ៃបៃហៃសង់កាលពី
ឆា្នាំទៅមិនបានល្អ។
លោកPashinyan បាន

ទប់ទល់នឹងសមា្ពាធទាមទារឱៃយ
ចុះចៃញពីតំណៃងចាប់តាំងពី
ខៃវិចិ្ឆកានៅពៃលដៃលលោក
បានចុះហត្ថលៃខាលើកិច្ច-
ពៃមពៃៀងសន្តភិាពមយួដៃល
សមៃបសមៃលួដោយបៃទៃស-
រុសៃសុីដៃលបានបញ្ចប់ជម្លាះ
រយៈពៃល៦សបា្តាហ៍ជាមួយ
បៃទៃសអាស៊ៃបៃហៃសង់ដៃល
នៅជិតខាងគ្នា។
នៅក្នុងកិច្ចពៃមពៃៀងនោះ

ដៃលទទួលបានជាមួយនឹង

ភាពអរិភាពនៅក្នុងបៃទៃស-
អាមៃនីនោះលោកPashin-
yanបានបៃគល់ឱៃយទឹកដីនៅ
ក្នងុនងិជុវំញិតបំន់Nagorno-
Karabakhមានជម្លាះដើមៃបី
បញ្ចប់ការបៃយទុ្ធគ្នាដៃលបាន
បណា្តាលឱៃយមនុសៃសបៃហៃល៦
ពាន់នក់សា្លាប់។
អ្នកសារព័ត៌មានAFPមា្នាក់

បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃ
សៅរ៍កៃុមបាតុករបានជួបជុំ
គ្នានៅទីលានFreedom
Square នៅក្នុងកណា្តាល
ទីកៃុងយ៉ៃរ៉ៃវ៉ាន់នៅកៃម
វត្តមានប៉ូលិសយា៉ាងចៃើន
ដោយបានសៃកថា«អាមៃនី
គ្មានNikol»នងិ«ជនកៃបតជ់ាតិ
Nikol»ទៃ។
លោកIshkhanSaghate

lyanមៃដកឹនំបៃឆាងំDash-
naktsutyunបានបៃប់ហ្វូង
មនុសៃសថា៖«ក្តីសុបិនរបស់
យើងគឺមាតុភូមិដ៏ធំទូលំទូលាយ
មួយនិងបៃកបដោយឥទ្ធិពល
ហើយឧបសគ្គតៃមួយគត់

ដៃលរារាំងឱៃយសមៃចគោល-
បំណងនៃះគឺលោកNikol
Pashinyan។
លោកបាននិយាយថា៖

«យើងនឹងមិនដើរថយកៃយ
ទៃយើងនឹងធ្វើយា៉ាងណាឱៃយ
លោកPashinyanចុះចៃញពី
តំណៃងទាល់តៃបាន»។
នៅក្នុងទសវតៃសរ៍១៩៩០

កៃុមបំបៃកខ្លួនគំទៃដោយ
អាមៃនីនៅតំបន់Nagorno-
Karabakhបានបៃកាសឯក-
រាជៃយពីបៃទៃសអាស៊ៃបៃហៃសង់
នៅក្នុងសង្គៃមមួយ ដើមៃបី
ដណ្ដើមយកខៃត្តតំបន់ភ្នំនៃះ
ដៃលបានបណា្តាលឱៃយមនុសៃស
រាប់ពាន់នក់សា្លាប់។

ប៉នុ្តៃនៅក្នងុជម្លាះចងុកៃយ
ដៃលបានកើតឡើងនៅក្នុងខៃ
កញ្ញាបៃទៃសអាស៊ៃបៃហៃសង់
គំទៃដោយតួកគីបានបដិ-
សៃធការចោទបៃកាន់ពីបៃភព
ននដៃលថាខ្លួនបានបញ្ជូន
ទាហានសុីឈ្នួលយា៉ាងចៃើន
ទៅកាន់ខៃសៃតៃៀមជួរមុខនៃ
តំបន់នោះ។
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមៃនី គឺ

បៃទៃសរុសៃសុី បានសមៃប-
សមៃួលឱៃយមានបទឈប់បាញ់
ហើយចាប់តាំងពីពៃលនោះ
មក បានបញ្ជូនកងរកៃសាសន្តិ-
ភាពរាបព់ាន់នក់ទៅកាន់តបំន់
Nagorno-Karabakhដៃល
មានជម្លាះនោះដៃរ៕
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អ្នកគំាទ្របក្រសប្រឆំាងតវ៉ាទាមទារឲ្រយលោកPashinyanចុះពីតំណ្រង។AFP

មនុស្រសរប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្តុគំ្នានៅ
ប្រទ្រសអាម្រនីដើម្របីទាមទារឱ្រយ
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www.postkhmer.com

ក្រុងប៉ារីស :ក្រុមអ្នកស្រវជ្រវ
បារាំងបានប្រកាសថាពួកគ្របាន
ទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រមូលផល
ផ្រសិតត្រហ្វលពណ៌សដ៏កម្រដ្រល
ប្រទះឃើញនៅអុតីាលី។ន្រះជាលទ្ធ-
ផលដ៏ល្អដ្រលឈានទៅរកការដាំដុះ
រុក្ខជាតិអាហារកម្រដ៏មានតម្ល្រន្រះ។
ផ្រសិតពណ៌សអម្របូរធូប័រមា៉ាញ៉ាធុម

ជាពូជផ្រសិតដុះនៅតំបន់អាល់បា-
អុីតាលីមានតម្ល្រលក់ដ្រញថ្ល្រប្រចាំ-
ឆ្នាំលើសពី៣៦០ដុល្លារក្នុង១ខាំ។
មនិខសុពីពជូនៅបារាងំជាផ្រសតិខ្មៅ

ន្រតំបន់ប៉្ររីហ្គូដផ្រសិតពណ៌សស្ទើរត្រ
មនិអាចដាំដុះនៅតបំន់ដ្រលមានដីឬ

អាកាសធាតុខុសគ្នាពីអីុតាលី។
កាលពីច្រើនឆ្នាំមុនប្រូណូរូប៊ីនជា

មា្ចាស់បណ្ដុះរកុ្ខជាតិបារាងំបានសហ-
ការជាមួយវិទ្រយាស្ថានស្រវជ្រវកសិ-
កម្មជាតិបារំាង(INRAE)ដើម្របីចាប់-
ផ្ដើមលក់កូនផ្រសិតពណ៌ស។ទើបរយៈ
ព្រល២ឆ្នាំចុងក្រយសមិទ្ធផល
កសិកម្មន្រះផ្ដើមហុចផល។
លោករបូ៊នីបានប្រប់អ្នកសរពត័-៌

មានអំឡូងព្រលធ្វើសន្និសីទតាម
វីដ្រអូថា៖ «ជាលើកទី១ដ្រលផ្រសិត-
ធូប័រមា៉ាញ៉ាធុមត្រូវបានប្រមូលផល
នៅកសិដា្ឋានខាងក្រតំបន់ភូមិ-
សស្ដ្រធម្មជាតិ(អីុតាលី)»។

លោករំពឹងថានឹងលក់ផ្រសិតប៉ុន្មៅន
រយដើមនឆ្នាំន្រះដ្រលអាចឱ្រយប្រជា-
កសិករបារាំងទទួលទិន្នផលរុក្ខជាតិ
មាសប្រក់ន្រះដចូនៅតបំន់ផ្រសតិភាគ
ខាងជើងអុីតាលីឬភាគកណ្ដាល
តំបន់អឺរ៉ុបផងដ្ររ។
មីឆ្រលធួណរ៉្រប្រធានសហព័ន្ធ

អ្នកដាំផ្រសតិបារាងំបាននយិាយអឡំងុ
ព្រលសន្និសីទតាមវីដ្រអូថា៖ «វាជា-
ការអភិវឌ្រឍយា៉ាងសម្របើមសម្រប់
យើងដោយសរផ្រសិតពណ៌សមាន
តម្ល្រខ្ពស់ជាងផ្រសិតខ្មៅជិត៣ដង»។
បារាំងផលិតផ្រសិតត្រហ្វលប្រមាណ

៣០តោនក្នុង១ឆ្នាំ៕AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈភាពយន្តភាគអបរ់ំ
ខា្នាតខ្លីប្របអប់រំផ្លូវចិត្តដ្រល
មានប្រភពដកស្រង់ច្រញពីព្រះ-
ត្របិដកន្រព្រះពុទ្ធស សន
រឿង «ព្រះភិក្ខុពន្រចរ»ដ្រល
មានអត្ថន័យខ្លឹមសរល្អឆ្លុះ-
បញ្ចាំងតថភាពសង្គមស្ទើរត្រ
គ្រប់រសជាតិន្រឆកជីវិតទាំង
មនុស្រសនិងសត្វត្រូវបានអង្គ-
ការសកម្មភាពសិល្របៈខ្ម្ររបាន
ថតជាបណ្តើរៗ ហើយក្រយ

ពីបានរីសតួសម្ត្រងនិងមាន
ដ្រគូសហការឧបត្ថម្ភមក។
លោកសងួសភុក័្រដ្រលជា

ស្ថាបនកិន្រអង្គការសកម្មភាព
សិល្របៈខ្ម្ររ (KAA) និងជា-
ផលិតករកុនឯករាជ្រយបានឱ្រយ
ដឹងថា៖«ក្រមគំនិតផ្តួចផ្តើម
ព្រះត្រជព្រះគុណគូសុភាព
ទើបរឿងន្រះ ត្រូវបានរៀបចំ-
ផលិតជាភាពយន្តឡើងដើម្របី
បង្កើតគំនិតប្រជា្ញាបានយា៉ាង
ទូលយជាឱសថរមា្ងាប់រោគ-
ចិត្តយា៉ាងស័ក្តិសិទិ្ធ ផ្តល់ការ-

យល់ពីតម្ល្រពុទ្ធសសនយា៉ាង-
ងាយចោទ និងដោះស្រយ
បញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ង្រ។ម្រយា៉ាង-
ទៀតដើម្របីចូលរួមចំណ្រកលើក-
តម្កើងផ្រសព្វផ្រសាយអំពីព្រះធម៌
ជាពិស្រសបងា្ហាញពីសរៈ-
សំខាន់ន្រព្រះសង្រឃនៅក្នុង
សន្តិភាពសង្គមព្រះសង្រឃជាទី
ពឹងផ្លូវចិត្តនិងដាស់សតិព្រះ-
សង្រឃចូលរួមយា៉ាងសំខាន់សម្រប់
សុខដុមនីយកម្មការអភិវឌ្រឍ
សហគមន៍បងា្ហាញវប្របធម៌ខ្ម្ររ
នងិទនំៀមទមា្លាបរ់បស់់ខ្ម្ររនៅ

ក្នុងព្រះពុទ្ធសសន»។
គួរបញ្ជាក់ដ្ររថាភាពយន្ត-

ភាគរឿង«ព្រះពន្រចរ»ជា
ប្រភ្រទរឿងភាពយន្តប្របអប់រំ

តាមព្រះពុទ្ធធម៌មានឥទ្ធិពល
អំពីព្រះពុទ្ធសសនន្រសង្គម-
បរិយាកាសក្នុងសម័យកាល-
លង្វ្រកកាលកំណត់ត្រងឆ្នាំ
១៩៦៥ន្រសៀវភៅរឿង-
«ព្រះពន្រចរ» របស់អ្នកនិពន្ធ
លោកសស្រ្តាចារ្រយឱមណគ្រី
ផលិតករប្រតិបត្តិព្រះភិក្ខុវជិរ-
ប្របញ្ញោគូសុភាពអ្នកនិពន្ធអត្ថ-
បទភាពយន្តបូសុគន្ធាដឹកនំ-
សម្ត្រងដោយលោកសួង-
សភុក័្រជនំយួការដកឹនំដោយ
Preekaប្រធានផ្ន្រករូបភាព
ដោយលោក វនបូរិន្ទ ខណៈ
តួអង្គឯកលោកសនពិសិដ្ឋ
ដ្រលជាវណ្ណកម្មផលិតដោយ
អង្គកា រសកម្មភាពសិល្របៈខ្ម្ររ
(KAA)។
លោកសងួសភុក័្រក៏ធា្លាប់បាន
បញ្ជាក់រំឭកដ្ររថាកាលពីមុន
ធា្លាប់ជបួពភិាក្រសាជាមយួព្រះ-

ត្រជព្រះគណុគូសភុាពកាល
ពីប្រមាណ ២-៣ឆ្នាំមុនព្រះ-
អង្គចង់ថតកុនអប់រំភាគខ្លីដ្រល
មានប្រភពដកស្រង់ច្រញពី
ព្រះត្របិដកន្រព្រះពុទ្ធ-
សសនដើមពីប្រទ្រសឥណ្ឌា
ដោយយើងបកប្រជាភាស
ខ្ម្ររនងិយកមកចងក្រងផលតិ
ជាកុនមានប្រមាណ២០ភាគ
(២០cases)។
 នព្រលបច្ចុប្របន្ន អង្គការ-
សកម្មភាពសិល្របៈខ្ម្ររ ក៏បាន
រសីតួសម្ត្រងប្រសុស្រីជាច្រើន
របូដោយមានតួសម្ត្រងសខំាន់
និងតួបន្ទាប់បន្រសំទៅតាមភាគ
នីមួយៗចំនួន៣៨នក់ដើម្របី
សម្ត្រងខណៈការថតន្រះមាន
សហការផលិតពីផលិតកម្ម-
រាមនងិមលូនធិិធម្មឱសថនងិ
ឧបត្ថម្ភដោយក្រមុហ៊នុសម្រស់
ធម្មជាតិ៕

ផ្រសិតត្រហ្វលពណ៌សដ៏កម្រត្រូវបនដាក់ដ្រញថ្ល្រនៅអីុតាលី។រូបថតAFP

ទិដ្ឋភាពនិងឈុតឆាកខ្លះន្រការថតកុនភាគរឿង«ព្រះភិក្ខពុន្រចរ»ឥទ្ធពិលព្រះពុទ្ធសាសនា។រូបសហការី

ទីបំផុត បារំាង អាច ដំា ផ្សិត ត្ហ្វល ពណ៌ ស   ពូជ  អុីតាលី តម្ល១្ខំា ជាង   ៣០០ ដុល្លារ 

រឿងព្ះ ភិក្ខពុន្ចរ ភាព  យន្ត 
ភាគ ប្ប អប់រំ តាម ព្ះពុទ្ធធម៌  
នៅ ក្នងុ សម័យ កាល លង្វក្ 

តារាសម្ត្រងប្រសុជាតួអង្គឯកក្នងុរឿង
«ព្រះពន្រចរ»លោកសនពិសិដ្ឋនាព្រល
កោរសក់ដើម្របីថតកុនន្រះ។រូបថតសហការី
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 កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ និង កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ខៃ ម បូ ឌា លីមីត ធី ត ( ភី ធី ធី សីុ អិ ល ) បានចុះ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គ្នា កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន ក្នងុ គោលបំណង ជួយ ជំរុញ បៃតិបត្តកិារ អាជីវកម្ម ឱៃយ កាន់តៃ 
រឹងមំា  និង ជាការ បោះជំហាន ដ៏ សំខាន់ ឆ្ពោះទៅរក កិច្ចសហការ ធុរកិច្ច កាន់តៃ បៃសើរ ។ យោងតាម អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គ្នា នៃះដៃរ កៃមុហុ៊ន ទំាង២នឹង ស្វៃងរក ឱកាស ដើមៃបី សហការគ្នា អភិវឌៃឍ ដំណោះសៃយ ទូទាត់ 
សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុការលក់ និង ការធ្វើ ទីផៃសារ ទូទំាង បៃតិបត្តកិារ អាជីវកម្មរ បស់ កៃមុហុ៊ន ភី ធី ធី ៕  

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប និង ក្រុមហ៊ុន  ភី ធី ធី ខ្រ ម បូ ឌា សហការគ្នា ពង្រីក អាជីវកម្ម ឱ្យកាន់ត្រ រឹងមាំ

 កៃមុហុ៊ន បណ្តាញ ផៃសព្វផៃសាយ ធំៗ ចំនួន ៣ នៅ កម្ពជុា កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន បាន សហការគ្នា ដើមៃបី បង្កើតកៃមុហុ៊ន ថ្នាល ទូរទសៃសន៍ ឌីជីថល ធំជាងគៃ នៅ កម្ពជុា ដៃល វា គឺជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នងុការ ចូលរួម 
សមៃច ឱៃយ បាន ឧសៃសាហកម្ម ៤.០ ។ កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ  ក្នងុនោះ រួមមាន ទូរទសៃសន៍ CBS និង Digital Sky បាន ចុះហត្ថលៃខាលើអនុសៃសរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយ កៃមុហុ៊ន ទូរទសៃសន៍ បាយ័ន គៃបុ 
និង កៃមុហុ៊ន ហងៃស មាស គៃបុ ។ នៅក្នងុ ពិធី ចុះហត្ថលៃខា នោះមានការ ចូលរួម ពី អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉ៃង បៃធាន កៃមុហុ៊ន រូ៉យ៉ាល់ គៃបុ លោក ឧកញ៉ា ឆល វា៉ាន់ ទីបៃកឹៃសា កៃមុហុ៊ន ទូរទសៃសន៍ បាយ័ន និង លោក ឧកញ៉ា អុឹង ឆៃងួន 
បៃធាន កៃមុហុ៊ន ទូរទសៃសន៍ ហងៃស មាស គៃបុ ៕

ក្រមុហុ៊ន បណ្តាញ ផ្សព្វផ្សាយ សហការគ្នា បង្កើត ក្រមុហុ៊ន ថ្នាល ទូរទស្សន៍ ឌីជីថល  
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 សភាពាណិជ្ជកម្ម អាមៃរិក នៅ កម្ពជុា (AmCham) បានរៀបចំ កម្មវិធី Construction Night លើក ទី ១  នៅក្នងុ 
ឆ្នា ំ២០២១ នៅ រុកា្ខា ស្កា យ បារ៍ កាលពី ថ្ងៃ ពុធ សបា្តាហ៍ មុន ។ អ្នក អភិវឌៃឍន៍ ស្ថាបតៃយករ អ្នក បៃកឹៃសា យោបល់ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
អ្នកម៉ាការ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាចៃើនរូប ទៀត តៃវូបាន អញ្ជើញ ចូលរួម នៅក្នងុ បរិយកាស ដ៏ រីករាយ  ហើយ នៅពៃល 
ពៃកឹ កៃមុហុ៊ន CBRE Cambodia បានចៃញ ផៃសាយ របាយការណ៍ «Fearless Forecast 2021» ដៃល របាយការណ៍ 
នៃះអាច រកបាន នៅលើ គៃហទំព័រ របស់ ភា្នាក់ងារ អចលនទៃពៃយ ឈានមុខ មួយ នៃះ ។ របាយការណ៍ របស់ CBRE ផ្តល់នូវ 
ការ បៃ មើល មើល  និង ពៃយាករណ៍ សីុជមៃ ចំពោះ វិស័យ អចលនទៃពៃយ នៅ កម្ពជុា ៕ 

សភាពាណិជ្ជកម្ម អាម្ររិក នៅ កម្ពជុា រៀបចំ កម្មវិធី Construction Night

 កៃមុហុ៊ន អាកាសចរណ៍ ខៃ ម បូ ឌា អ៊ៃរ វ៉ៃ  កាលពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ បានរៀបចំ ការហោះហើរ ស បៃបុ រសធម៌ 
សមៃប់ កុមារកំពៃ ចំនួន ៥៥ នាក់ មកពី មណ្ឌល 
កុមារកំពៃ ចំនួន ២  ដើមៃបី ផ្តល់ បទពិសោធជិះ 
យន្តហោះ សមៃប់ ពួកគៃ ។  ក្មៃងៗ និង គៃ ូរបស់ ពួកគៃ 
មកពី មជៃឈមណ្ឌល កុ លាប ៤ និង មជៃឈមណ្ឌល កុមារ 
កំពៃ ភ្នំពៃញ ថ្មី ពួកគៃ បាន រីករាយ ជាមួយនឹង 
ការហោះហើរ រយៈពៃល ១ ម៉ាង  ដៃល បាន ហោះ 
ចៃញពី អាកាសយនដ្ឋាន អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ  ហើយ 
ហោះហើរ ទសៃសនា ពីលើ អាកាស ជំុវិញ ខៃត្ត ពៃះ-
សីហនុ តាម ជើងហោះហើរ KR 2021 ។ កម្មវិធី 
ហោះហើរ សបៃបុរសធម៌ នៃះ បានបៃពៃតឹ្តទៅដោយ 
ជោគជ័យ ដោយមាន ការគំទៃ ពី ពៃលានយន្តហោះ 
កម្ពជុា កៃមុហុ៊ន ធានារា៉ាប់រង ទូទៅ CB, កៃមុហុ៊ន 
WowNow App កៃមុហុ៊ន First Unite Travel 
and Tour កៃមុហុ៊ន FUN Entertainment  
កៃមុហុ៊ន Cambodian Express និង កៃមុហុ៊ន 
Gold Zone Media៕ 

ខ្រ ម បូ ឌា អ៊្ររ វ៉្រ ផ្តល់ បទពិសោធជិះ យន្តហោះ ដល់ កុមារកំព្រា 



១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១  

ស្រ ល កាត សម្ពោធ កម្ម វិធី ពួក ម៉ាក  (Pouk Mak) ដ្រលជា កម្មវិធី ផ្ញើ សារ ខ្ម្ររ ដំបូង គ្រ បំផុត
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 កៃមុហុ៊ន សៃ ល កាត បាន សម្ពោធ កម្មវិធី ផ្ញើ សរ បង្កើតឡើង ដោយ ខ្មៃរ 
ផ្ទាល់ ដៃលមាន ឈ្មោះថ ពួក មា៉ាក (Pouk Mak) កាលពី ថ្ងៃទី ១៤ 
ខៃកុម្ភៈ និង កំពុង តៃវូបាន ដក់លក់ ជា សកល នៅលើ ហាង iOS និង 
Android App ។ កម្ម វិធី នៃះ គឺ សមៃប់ ផ្ញើ សរ ខ ល តាម វីដៃអូ និង តៃ 
ជា សំឡៃង ចៃករំលៃក ឯកសរ និង អាច បៃើបៃស់ នូវ មុខងារ ផៃសៃងៗ 
ជាចៃើន ទៀត  ហើយ លក្ខណពិសៃស រប ស់កម្ម វិធី រួមមាន ការផ្ញើ សរ ជា 
កៃមុ ការទទួលបាន នូវ ព័ត៌មាន ចមៃះុ បៃប និង ការផ្ញើ ស្ទកិ ឃ័ រ ប្លៃកៗ 
រួមជាមួយ នឹង ការការពារ សុវត្ថភិាព ដោយ ការ អុិន គៃបី ទំាងសៃងុ និង 
រកៃសាទុក ទិន្នន័យ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ផ្ទាល់ តៃម្តង ៕ 

 អង្គការ សបៃបុរស ធ ម៌ Lighthouse Club Cambodia បានរៀបចំ 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ Annual Charity Golf Day លើក ទី ៦ នៅ ក្លបិ វាយ-  
កូន ហោ្គោល Royal Cambodia Phnom Penh Golf Club 
កាលពី ថ្ងៃទី១៣ ខៃកុម្ភៈ  ដោយមាន អ្នកចូលរួម បៃមាណ ៦០ នាក់ 
ដៃល ឆ្នានំៃះ គឺជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ ធំ បំផុត របស់ ពួកគៃ ។ Lighthouse 
Club គឺជា អង្គការ សបៃបុរសធម៌ ផ្តា តលើ ឧសៃសា ហក ម្ម សំណង់ 
បានចាប់ផ្តើម នៅ ចកៃភព អង់គ្លៃស អស់ រយៈពៃល ជាង ៦០ ឆ្នាំ 
មកហើយ និង បាន បង្កើត សខា នៅ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១០ ។ 
លោក Kerr Thomson សហបៃធាន នៃ អង្គការ Lighthouse 
បាន ថ្លៃងថ  ក្លបិ មាន គោលបំណង គំទៃ ដល់ យុវជន កម្ពជុា ដៃល 
មិនសូវមាន ជីវភាព ធូរធារ តាមរយៈ ការអប់រំ ជួយ កម្មករសំណង់ ដៃល 
រងរបួស  និង លើកកម្ពស់ ចំណងមិត្តភាព និង កិច្ចសហបៃតិបត្តកិារ ល្អ 
ក្នងុចំណោម សមាជិក របស់ខ្លនួ ។  ឆ្នានំៃះ គឺជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ វាយ កូន - 
ហោ្គោល  ធំ បំផុត របស់ យើង ដៃលមាន កីឡាករ ជាង ៦០ នាក់ ចូលរួម ។ 
ថវិកា ដៃល បាន រៃអងា្គោស នឹង យកទៅជួយ ដល់ សិសៃស ចំនួន ១០ នាក់ 
តាមរយៈ ការអប់រំ ទាក់ទង នឹង សំណង់ រយៈពៃល ១ឆ្នាំ ដោយ 
គៃបដណ្តប់ លើ ថ្លៃ សិកៃសា  និង ថ្លៃ ចំណយ សមៃប់ ការរស់នៅ» ៕ 

អង្គការ សប្ុបរស ធ ម៌ Lighthouse 
Club Cambodia រៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍ 
Annual Charity Golf Day 



ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ក្រុងម្រលប៊ន : កីឡាការិនី 
វាយ កូន បាល់ (តិន្នីស) អាជីព   
Naomi Osaka   ធ្វើ ការ បៃកតួ- 
បៃជៃង រហតូ ឈ្នះ ជើង ឯក ពាន 
Grand Slam លើក ទី ៤ 
យ៉ាងឆប់ រហ័ស  ទាំង មិន គួរ ឱៃយ 
ជឿ បន្ទាប់ ពី  យក   ជ័យ ជម្នះលើ   
កីឡាការិនីអាមៃរិក Jennifer 
Brady ក្នងុ លទ្ធផល ៦-៤ នងិ 
៦-៣ អឡំងុ ការ បៃកតួ វគ្គ ផ្ដាច-់ 
ពៃ័តៃ កម្ម វិធី  Australian 
Open នៅ បៃទៃស អូស្តៃលី 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

ការ មាន សតិអារម្មណ៍នឹង- 
ធឹង និងភាព បៃកដ បៃជា 
បៃកប ដោយ ភាព ថ្លៃ ថ្នូររបស់ 
Osaka  វ័យ ២៣ឆ្នាំ ទាំង នៅ 
ក្នងុ នងិ កៃ ទលីាន   ជយួ ជរំញុ  
នង ឱៃយ មាន កមៃិត កៃបៃរ ៗ   នឹង 
កីឡាការិនី  Serena Wil-

liams ក្នុង នម ជា អត្ត ពលិក- 
សៃីដ៏ មាន កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ បំផុត នៅ 
លើ ផៃន ដី នៃះ ។

 ជាមយួ គ្នានៃះ    អាកបៃបករិយិ 
សុភាព រាប សា  ដៃល តៃង មាន 
ជានិច្ច   នៅ កៃ ទី លាន  បៃកួត 
ដោយ គួប ផៃសំ ជាមួយការ គៃប់- 
គៃងអារម្មណ៍បាន ល្អ  នៅគៃប់ 
ការ បៃកតួ បាន ធ្វើ ឱៃយ នង  លៃច-  
ធ្លោ កាន់ តៃ ខ្លោំង ។ 

 រឿង ១ទៀត  ដៃល គរួ ឱៃយ កត-់ 
សមា្គាល់ នោះ គឺ    Osaka  តៃង 
និយយយ៉ាង ឱន លំទោន  
ដើមៃប ី  ផ្ដល ់ក្ដ ីគោរព ដល ់ គបូៃកតួ 
របស់ នង ក្នុង នោះ ក៏មាន   
Williams ផង ដៃរ បន្ទាប់ ពី 
នងបាន ទមា្លោក់ អាយដល 
(និមិត្តរូប) របស់ ខ្លួន ដៃល ជា 
មា្ចាស់ ជើង ឯក  Grand Slam 
២៣ សម័យ កាល ក្នុង វគ្គ ៤ 

នក់ ចុង កៃយ ។
Osaka នឹង ឡើង ទៅ ដល់ 

ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ២ ពិ ភព-
លោក ពៃល ការ ចាត់ ចំណាត់- 
ថ្នាក់ ថ្មី តៃូវ បាន បញ្ចៃញ  នៅ 
សបា្ដាហ ៍កៃយ  បន្ទាប ់ព ីបញ្ចប ់
យុទ្ធ ន ការនៃះដោយរលូន 
ហើយវា នឹង ជំរុញ ឱៃយ មាន ការ - 
ជឿ ជាក់កាន់ តៃ  ខ្លោំងឡើង ថ  
កីឡាការិនី ដៃល មាន សញ្ជាតិ 
២ ជប៉ុន-អាមៃរិក  នឹងឡើង  
មក   កាន់ តំណៃង ជា ស្ដៃច សៃី 
របស់ កីឡា តិន្នីស ។

វា ខុស ពី ឆ្នាំ មុន ឆ្ងាយ  ពៃល  
Osaka មាន អារម្មណ៍ ខក ចិត្ត 
ពៃះ  ការ ការ ពារ ជើង ឯកកម្មវធិ ី
Australian Open របស ់នង 
តៃូវ បាន បំផ្លោញយ៉ាង គួរ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល ដោយសារតៃ បៃកួត 
ចាញ ់ គ ូ បៃជៃង វយ័ទើប ១៥ ឆ្នា ំ  

Coco Gauff ក្នុង ជុំ ទី៣ ។
« នង មើល ទៅ អន្ទះ អន្ទៃង 

ពោល គឺ នង ដាក់ សមា្ពាធខ្លួន- 
ឯង។   មើល ទៅ  នងពតិជាមាន 
អារម្មណ ៍    បៃប ហ្នងឹ គៃនត់ៃនង 
មិន បញ្ចៃញ ឱៃយ ឃើញ » ។ នៃះ 
ជា  សម្ដី គៃូប ង្វឹក របស់ នង 
លោក Wim Fissette ដៃល 
និយយ  ដល់ ការ ធ្លោក់ របស់ 
នង  នៅពៃល នោះ ។

កៃយឈ្នះ ពានរង្វាន់ ដ៏ ធំ 
បៃចាំឆ្នាំនៃះ កីឡាការិនី Osa-
ka បាន និយយ  នៅ ក្នុង កិច្ច- 
សមា្ភាស ន ៍ថ ៖ «ខ្ញុ ំមនិ រពំងឹ ឈ្នះ 
គៃប់ ការ បៃកួត ទៃ នៅ ឆ្នាំ នៃះ។ 
អ្នក ខ្លះអាច នឹង ឱៃយ មៃដាយ មក 
ខ្ញុំ បៃសិន បើ ខ្ញុំ ឈ្នះ គៃប់ បៃកួត 
ឆ្នាំ នៃះ តៃ ខ្ញុំ មិន គិត ថ វាអាច 
ទៅ រួច នោះ ឡើយ » ។

ជាមយួ គ្នានៃះ នងបានរឭំក 

ដល់ កាល នង ធ្លោក់ ពី ឆ្នាំ មុន 
ថ ៖« ខ្ញុំ នៅ ចាំ បានយ៉ាង ចៃបាស់ 
នូវ អ្វី ដៃល ជាអារម្មណ៍ នៃ ការ - 
ចាញ់ ការ បៃកួត  ។ ខ្ញុំ ចាំ បាន 
វាកើតឡើង នៅ ទ ីនៃះ ហើយ ខ្ញុ ំ
ចាំថ តើ កំពុង មាន អារម្មណ ៍ 
យ៉ាង ម៉ៃច ហើយ ថ  តើអ្វ ីដៃល 

កំពុង នៅ ក្នុងគំនិត របស់ ខ្ញុំ»  ។
ពាន រង្វាន់ Grand Slam 

ទាំង ៤  របស់  Osaka រួម មាន  
Australian Open ២ដង 
(២០១៩ និង ២០២១) និង 
US Open ២ដង (២០១៨ 
និង ២០២០)៕ AFP/VN

Osaka កាន់ ពាន រង្វាន់បង្ហាញ ជាមួយ ស្នាមញញឹម ក្រយ ដណ្ដើម បាន។ AFP

Osaka ប្រងឹ ប្រង រហូត ក្លាយ ជា ជើង ឯក  Grand Slam ៤សម័យ កល យ៉ាងឆាប់

Real កន់ត្រកៀក នឹង ទី កំពូល 
ព្រះ Atletico ភ្លាត់ ចាញ់ ទៀត

ក្រុងម៉ា ្រឌីដ: កៃុម អធិ រាជ ស 
Real Madrid  តៃឡប់ មកនៅ  
ក្នុង រង្វង់ ចមា្ងាយដ៏ជិត   ក្នុង ការ - 
បាន  ឡើង ទៅ ឈរ ទី កំពូលនៃ 
តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga 
បន្ទាប់ ពី  តាម កៀក នឹង កៃុម 
Atletico Madrid ដៃល ភា្លោត់ 
ចាញ់  Levante កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ ដោយការ យក ឈ្នះកៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Real Valladolid 
ក្នុងលទ្ធផលតៃឹម ១-០។

កៃុម  Atletico មាន ឱកាស 
បន្លោយ ការ នំ មុខ របស់ ខ្លួន 
រហតូ ដល ់១១ ពនិ្ទ ុ នៅ សបា្ដាហ ៍
នៃះ ជាមួយ នឹង ការ យក ជ័យ- 
ជម្នះ ឱៃយ បាន ទាំង កៃ និង ក្នុង  
ទឹក ដីលើ កៃុម  Levante តៃ 
ផ្ទុយ ទៅ វិញ បាន បណ្ដោយ ឱៃយ 
ឱកាស ល្អ នៃះ កន្លង ផុត ដោយ 
ការ  លៃង តៃឹម  ស្មើ ១-១ នៅ 
កៃ ផ្ទះ កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ ហើយក ៏
មក ចាញ់ យ៉ាង គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ក្នុង ទឹក ដី ខ្លួន ២-០ ទៀត ។

Real ចាប់ ផ្ដើម តាម ធ្វើ ទុក្ខ- 
បុក ម្នៃញលើ កៃុម គូ បៃជៃ ង 
ក្នុងកៃុង តៃមួយ ជាថ្មី ម្ដង ទៀត 
ដោយ ការ ដណ្ដើម បាន ៣ពិន្ទុ 
ពកីៃមុ Valladolid ដៃល កពំងុ 
ស៊ូ ដើមៃបី ជាប់ នៅ លីគ កំពូល 
ហើយ  គៃប់ បាល់ ដ៏ សំខន់ ១ 
គៃប ់នោះ កើត ឡើង ព ីការ តៃត 
របស ់ខៃសៃ បមៃើ Casemiro នៅ 
នទីទី ៦៥។

Casemiro  និយយ ទាក់- 
ទង នឹង ការ មាន ឱកាស តាម - 
បៃដៃញ កៃុម កំពូល តារាង ថ ៖ 

« វា មិន មៃន ពៃះ តៃ   Atletico 
ចាញ់ ឡើយ ។ យើង  ជឿ ថ 
យើង អាច ឈ្នះ ជើង ឯក លីគ 
កំពូល ។ សល់ ៤២ ពិន្ទុ ទៀត 
ដៃល នោះ ជា ពិន្ទុ ដ៏ ចៃើន » ។ 

ភាព មិន បៃកដបៃជា នៃះ 
កើត មាន ចំ ពៃល មិន ល្អ សោះ 
សមៃប់  Atletico ដៃល តៃូវ 
បៃឈម ជាមួយ កៃុម អង់គ្លៃស 
Chelsea នៅ Champions 
League ន ថ្ងៃ អង្គារ ហើយវា 
រឹត តៃ សំខន់ទៀត ដោយសារ  
កើត ឡើង សៃប ពៃល កៃមុ តាម- 
បៃជៃង ពាន La Liga កំពុង 
បៃសើរ ឡើង វិញ ។ 

ជ័យ ជម្នះ ពី ការ បៃកួត នៅ 
កឡីដា្ឋាន Jose Zorilla នៃះ គ ឺ
ការ ឈ្នះ ៤លើ ក ជាប់ គ្នា  ដៃល 
ក្នុង នោះ  ៣ ដង គឺ ឈ្នះ ដោយ  
មិន របូត គៃប់ បាល់ ដៃល 
បង្ហាញ  ឱៃយ ឃើញពី ការ វិលមក 
មានទមៃង ់ល្អ   ក្នងុ តបំន ់ការពារ 
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពកួគៃ កៀក នងឹ ពាន- 
រង្វាន់ កាល ពី រដូវកាល មុន ។

តៃយ៉ាង ណា  កៃុម របស់ 
លោក Zinedine Zidane 
កំពុងទទួល លទ្ធផល ល្អ អម- 
ជាមួយ នឹង អវត្តមាន កីឡាករ 
សខំន ់ជាចៃើនរបូ  ។ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ 
Karim Benzema គ្មោន 
ឈ្មោះ  ក្នងុបៃកតួ នៃះ ទៃ ដោយ- 
សារ  មាន របសួ ដៃលរមួ ជាមយួ 
កឡីាករ ឆ្នើម ៗ  ផៃសៃង ទៀត មាន 
ដូច ជា  Eden Hazard, Ser-
gio Ramos និង  Dani 
Carvajal ដៃរ ៕ AFP/VN

Everton ឈ្នះ លើក ដំបូង តំាង ពី ឆា្នា ំ១៩៩៩
ក្រុង ឡុង ដ៍ : កៃុម Everton 

សា្គាល់ ពាកៃយ ថ «ឈ្នះ» ជា- 
លើក ដំបូង ហើយ នៅ ផ្ទះ របស់ 
កៃុម  ហងៃសកៃហម Liverpool 
គិត តាំង ពី ឆ្នាំ១៩៩៩ ខណៈ 
កៃុម មា្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់នៃ 
កៃបខណ័្ឌ Premier League 
អងគ់្លៃស កពំងុ  ដា ំកៃបាល ចុះ  ទៅ 
ក្នុង បញ្ហា កាន់ តៃ ជៃឡើង ៗ    
បន្ទាប ់រង បរាជយ័  ក្នងុ លទ្ធ ផល 
២-០ អឡំងុ ការ បៃកតួនៃ ជនំបួ 
រវាង កៃុមនៅកៃុង តៃ មួយ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍។

គៃប់ បាល់់ ដ៏ លឿនរបស់   
Richarlison  នៅ វគ្គ ទី១ និង 
គៃប់ បាល់ របស់ Sigurds-
son ដៃល បាន មក ពី ការ ស៊ុត 
បាល ់ពនិយ័ ១១  ម៉ៃតៃ នៅ ចងុ- 
ម៉ាងនៃ វគ្គ ទី២ បាន ធ្វើ ឱៃយកៃុម 
ដៃល មាន រហសៃសនម ថ «The 
Toffees»  (ស្ករគៃប់ ឬ ស្ករ- 
តាំង ម៉ៃ) ដណ្ដើ ម បាន ជោគ- 
ជ័យ លើក ទី១ នៅ ទីលាន ណា  
១ លើ កៃុម  Liverpool ពី 
ការពៃយាយម   ២៤ លើក ដៃល 
មាន តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១០ មក ។

បន្ទាប ់ព ីលៃង អត ់ចាញ ់រហតូ 
ដល់ទៅ ៦៨ បៃកួត ក្នុង លីគ 
នៅ កីឡដា្ឋាន Anfield កៃុម 
Liverpool ដៃល តៃូវ បាន ញាំ - 
ញី ដោយ សារកីឡាករមាន 
របសួ ពៃល នៃះ ៤ បៃកតួ ហើយ 
ដៃល បញ្ចប់ ទៅ ជាមួយ នឹង 
០ពិន្ទុ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង ដោយ 
វា ជា លើក ដំបូង គិត តាំង ពី ឆ្នាំ 
១៩២៣  មក ។

អ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុមភ្ញៀវ  

Everton លោក Carlo An-
celotti បាន ថ្លៃង ដោយ រកី រាយ 
កៃយ ការ បៃកួតបាន  បញ្ចប់ 
ទៅ  ថ ៖ « ខ្ញុំ មាន ការ រីក រាយ 
ទាំង ចំពោះ ក្លិប និង អ្នក គំ ទៃ ។ 
ខ្ញុ ំមាន ជនំឿ យ៉ាង ពតិ បៃកដ ថ 
ពួក គៃ នឹង នំ គ្នា ធ្វើ ការ អប អរ 
នៅ យប់ នៃះ» ។ 

កៃុម ហងៃស កៃហម ឈ្នះ តៃ 
២ដង គត់   ពី ការ បៃកួត ១១ 
ហ្គៃម ក្នុង លីគ របស់ ខ្លួន ដៃល 
លទ្ធផល នៃះ កពំងុ ធ្វើ ឱៃយ ពកួ គៃ 
បៃឈម ជាមួយ នឹង ហានិភ័យ 
ខ្ពស់ ក្នុង ការ បាត់ មុខ ពី ការ- 
បៃកួត បៃជៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ 
Champions League របស់ 
អឺរ៉ុប ជា លើក ដំបូង គិត តាំងពី 
រដូវ កាល ទី១ របស់ លោក 
Jurgen Klopp ដៃល ចលូ មក 

ដឹក នំ កៃុម ៥ ឆ្នាំ កន្លង ទៅ ។
គៃូបង្វឹក របស់ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 

លោក Klopp បាន និយយ 
កៃយ កៃុម រង បរាជ័យ យ៉ាង - 
ដចូ្នៃះ ថ ៖ «គៃប ់ទ ី១ ដៃល តៃវូ 
តៃ ការពារ ឱៃយ បាន ល្អ ជាង នៃះ 
បាន ផ្លោស់ គោល ដៅ នៃ ការ- 
បៃកួត។ វា ជា រឿង មិន គួរ កើត 
ឡើង សោះ ។ យើង តៃូវ តៃ តាម 
ហ្គៃម នៃះ ឱៃយ ជាប ់តៃ ធ្វើ អត ់បាន  
ហើយ ជាមួយ គ្នា យើង គ្មោន 
ការ អត់ ធ្មត់ គៃប់ គៃន់ » ។ 

ភាព ឈឺ ចាប់ នៃ ការ បរាជ័យ  
ក្នុង ជំនួប លើក ទី ២៣៨  រវាង 
កៃមុ នៅ កៃងុ តៃ មយួ (Mersey- 
side Derby) នៃះ នងឹ តៃវូ បាន 
ចង ចាំ ជា យូរ អង្វៃងទៅ មុខ 
ទៀត  ដោយ មិន គិតពី   ការ- 
ឈូស បៃជៃង យ៉ាង  អា កៃក់ ពី 

អ្នក ចាំ ទី Jordan Pickford 
របស ់ Everton កាល ព ីការជបួ 
គ្នា  នៅ ដើម រដូវកាល ដៃល ជា 
ដើម ហៃតុ នំ ឱៃយ  ខៃសៃ ការ ពារ  
Virgil van Dijk តៃូវ នៅ កៃ 
ទីលាន ដោយសារ មាន របួស 
ជង្គង់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ។

កៃុម  Liverpool ពៃលនៃះ 
កំពុង ឈរ នៅចំណាត់ ថ្នាក់- 
លៃខ ៦ ដោយ មាន ៤០ ពនិ្ទ ុព ី
ការ បៃកួត ២៥ លើក របស់ខ្លួន 
ហើយ អាចនងឹ មាន គមា្លោតដល ់
ទៅ  ៥ ពិន្ទុ តាមពីកៃយ កៃុម 
នៅ ទី កំពូល ទាំង៤ (Top4) 
បៃសិន  បើ កៃុម  West Ham 
United អាច ឈ្នះ កៃុម ភ្ញៀវ 
Tottenham Hotspur 
សមៃប ់ការ បៃកតួ  ដៃល ធ្វើ នៅ 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ៕ AFP/VN

Firmino (កណ្ដាល) របស់ Liverpool លោត ប្រជ្រង បាល់ជាមួយ Doucoure (ស្ដា)ំ របស់ Everton។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ដើម្បី អប អរ សាទរ 
ពិធី  បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ថ្មីប្ព្ណី- 
ជាតិ ខ្ម្រ   ខាង មុខ ន្ះ  ក្ុម ហ៊ុន   
ហ្វឺស យូណាយ ណ្តវើក-  
អ្ន  ធើ ធ្ន    មុិន  បាន រៀបចំ នូវ 
ព្តឹ្តកិារណ ៍ជ្ើសរើស  ធតីា ឯក 
សង្្កាន្ត  នារដវូ កាល ទ២ី បច្ា ំ
ឆ្នាំ  ២០២១ ដោយ មាន ការ-  
ចូល  រួម គាំ ទ្  និង សហ ការ ពី 
កស្ងួ វបប្ធម ៌នងិ វចិតិ ្សលិប្ៈ  
ក្សួង ព័ត៌មាន និង អគ្គនាយក - 
ដ្ឋាន  ទរូ ទសស្នជ៍ាត ិកម្ពជុា  នោះ  
គ្   ស្ប់   ត្ ឃើញ  វត្តមា ន  
ស្ី ស្ស់ រឿន ណាត ក៏ ជា 
សមា  ជិក  មា្នាក់ ន្ ក្ុម គណៈ-  
កម្មការ ៣ រូប    ផងដ្រ   ។ 

អតីត    កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពុជា ឆ្នាំ 
២០១៨  កញ្ញា រឿន ណាត   ដ្ល  - 
ស្ូប     ប្ជាប្ិយភាព    ខា្លាំង  ពី មហា ជន    
កាល  ព្ល       ជា តំណាង ឱ្យ កម្ពុជា    ក្នុង 
ការ  ប្កួត  កញ្ញា ឯក ចក្ក - 
វាឡ   ពិភព លោក    ឆ្នាំ- 
២០១៨ និងនា  
រយៈ ព្ល-   
២-៣ ឆ្នាំ- 
ក្យ  មក 
ន្ះ ក៏ ផុស  - 
ផុល  នឹង   ទីផ្សារ     
ថត កុន ថត ស្ប៉ត-  
នានា   និង   ថត MV  បទ  
ចម្ៀង     ជា  ហូរហ្  ដ្ល   ជា ការ 
បោះ  ជំហាន ដ៏ ល្អ  ឆ្ពោះ   ទៅ រក 
ភាព    ជោគ  ជ័យ  លើ វិថី សិល្បៈ  
ខណៈ  រ ូប សម្ផស្ស    វិញ  ក៏ កាន់  ត្ 
ស្ស ់ ផូរផង់  ជា  ទី ប្តី  ន្  ក្ុម  - 
កន្លង ់ ចង់ ចោម រោម   មិន  តិច នោះ 
ឡើយ ស្ម័គ្   ស្មោះ សុំ ឃុំ គ្ង ជា-  
មា្ចាស់  ប្ះដូង   ។  

ស្ី ស្ស់ វ័យ  ២៥ ឆ្នាំ ដ្ល ជា 
បុបា្ផា ដុះ  នៅ លើ ទឹក  ដី កំណើត ខ្ត្ត 
កំពង់ចាម   កញ្ញា រឿន ណាត ក៏ 
បញ្ជាក់  ឱ្យ ដឹង ពី  អារម្មណ៍ ផ្ទាល់  ខ្លួន 
ខណៈ ត្ូវ បាន ខាង ក្ុម ហ៊ុន  
ជ្ើស រើសខ្លនួ  ជា សមាជកិ ន ្
ក្ុម  គណៈ កម្មការ ប្កួត 
ធីតាឯក ន្សង្្កាន្ត - 
ឆ្នាំ ២០២១ ជា  មួយ    
តារា  សម្តង្ បុ្សជើង- 
ចាស់ លោក ទ្ព រិនដរ៉ូ  
ផង ដ្រ នោះ ថា៖ «នាងខ្ញុំ  
ពតិជា  សបប្ាយ ចតិ្ត ខា្លាងំណាស ់

នឹង  បច្ចុ ប្បន្ន ភាព  ន្  ទី ផ្សារ ការ ងារ លើ 
វសិយ័  សលិប្ៈ នានា  ដល្  នាងខ្ញុ ំ កពំងុ  ត ្
មាន   នៅ ពល្ ន្ះ  ហើយខ្ញុ ំ ក ៏អរគណុ ដរ្ 
សម្ប់  ការ  គាំទ្    ពី  សំណាក់ ក្ុម  ហ៊ុន ក៏ 
ដូចជា ខាង ទូរ ទស្សន៍ជាតិ កម្ពុជា ដ្ល  

បាន ផ្តល់ ឱកាស ន្ះ ដល់ រូប 
នាងខ្ញុំ»។   

ខណៈតារា   ប្ុស- 
សី្ ស្ទើរគ្ប  ់រូប-  

ហាក់  រអ៊ូ អំពី 
កិច្ចការងារ - 

សិល្បៈ     ធ្លាក់  ចុះ នៅ   
ក្នុង ព្ល  ជួប   នឹង   វិបត្តិ 

ជំងឺ កូវើដ ១៩  នោះ ស្ប់ ត្ 
ស្ី សា្អាត  រឿន ណាត  ប្រ ជា 
កំពុង   ផុស ផុល   ខា្លាំងនឹង ការ- 
សម្ុក   ថត កុន  សមា្អាង     កា រ  
រក  ព្ល សម្ក    សឹង ត្  គា្មោន     
ទៅ វិញ ។  កញ្ញា រឿន ណាត 
ក៏  បង្ហើប  អារម្មណ៍ ប្បឆ្ងល់- 

ខ្លួន    ឯងថា៖ «នាង ខ្ញុំ  ក៏ ឆ្ងល់ ដ្រ 
ថា ហ្តុ អ្វី ព្ល ន្ះ   ខ្ញុំ ប្រ ជា 
សមប្រូ   គ ្ទាកទ់ង ការ ងារ     សលិប្ៈ  
សឹង  គា្មោន ព្ល  សម្ក ទៅ វិញ ។ 

ត្ យ៉ាង ណា ក៏ នាង ខ្ញុំ សូម ថ្ល្ង  - 
អំណរ  គុណ   សម្ប់ ការ   គាំទ្ ពី 

សំណាក ់  បង  ប្អូន មហា ជន  ក្ុម ហ៊ុន 
និង ផលិត កម្ម នានា ផង ដ្រ  ចំពោះ ការ- 
ផ្តល  ់  ភាព  ជឿ ជាក ់ លើ សមត្ថភាព    នាង 
ខ្ញុំ  តាំង ពី  ដើម រហូត មក »៕ 
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សេសីេស់កញ្ញាឯក ចក្កវាឡឆ្នា២ំ០១៨   រឿន ណាត បន ក្លាយជា 
គណៈ  កម្មករ នេ ករបេកួត ធីតា ឯក សង្កេន្ត ឆ្នា២ំ០២១ ។ រូប ហ្វ្សប៊ុក 

កញ្ញា រឿន ណាត ដេល អតីត 
ជា កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា  ឆ្នាំ 
២០១៨   ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក

លោក ហេម គីរី ពេល ថតជាមួយ កេមុ ម្ចាស់ ជយលាភី កេយករបំពាក់មេដាយ ពី ថ្ងេអាទិតេយ ។ រូប ឈន ណន

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  បើ ទោះ បីជា ការ ប្កួត   
កីឡា ហ្លទឹក  ជ្ើស រើស ជើង- 
ឯក  យុវជន ពាន ពឹ្ទា្ធាចារ្យ  ហ្ម 
ថុន លើក ទី ៤ ឆ្នា២ំ០២១  មិន 
បាន រៀបចំ ពិធី បិទ ឱ្យ បាន តឹ្ម តូ្វ 
ទៅ តាម ការ គ្ង ទុក ដោយ សារ 
មានការ ផ្ទះ ឡើង ជា ថ្មី ន្ជំងឺ - 
កូ វើ ដ១៩ គឺ ពឹ្ត្តកិារណ៍២០ កុម្ភៈ 
បុ៉ន្ត ្មន្្ត ីបច្ចក្ ទ្ស របស់ សហ- 
ព័ន្ធ ខ្ម្រ កីឡា ហ្ល ទឹក បាន 
ចាត់ទុក ការ ប្កួត ន្ះ ជាគន្លះឹ 
ដើម្បី សូ្ប យក ធនធន កីឡា និង  
ថា្នាក់ ថា្នាល ជំនាន់ ក្យ ដ្ល 
មានទ្ព កោសល្យ សម្ប់ ជា 
ក្ត ីរំពឹង ន្ ប្ភ្ទ កីឡា ហ្ល ទឹក  
ត្ៀម ទៅ កាន់ ការ ប្កួត សីុហ្គម្ 
ឆ្នា ំ២០២៣ នៅ កម្ពជុា។

លោក ហ្ម គីរើ អគ្គ ល្ខា 
ធិការ សហព័ន្ធ ខ្មរ្ កីឡា ហ្ល ទឹក 
បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ ក្យ 
បញ្ចប់ការ ប្កួត ដោយ គា្មោន ពិធី 
បិទ នៅ អាង ហ្ល ទឹក  ពហុកីឡ- 
ដ្ឋាន ជាតិ កាល ពី ល្ងាច ថ្ងស្ៅរ៍ 
ថា៖  «ចំណុច សំខាន់ន្ ការ ប្កួត 
ន្ះ គឺ យើងចង់ ឱ្យ ក្មង្ៗ របស់ 
យើង បាន ប្កួត ប្ជ្ង ដើម្បី 
ទទួល បានបទពិសធ ព្ះ បើ 
យើងនិយយ ពី  សិទ្ធផល គឺ ពួក- 
គាត់ នៅ មិន ទាន់ ជា អត្ត ពលិក 
ដ្ល មាន កមិ្ត ល្អ នៅ ឡើយ ទ្ 
អី៊ចឹងអ្វី ដ្ល យើង ផ្តោតខា្លាំង 
សម្ប់ កុ្ម អាយុ ក្ម  ១៦ឆ្នាំ 
គឺ យើង ចង់ឱ្យ ពួក គាត់  មាន ឱកាស  
ចូល រួមសិន»។

កូន បុ្ស បង្កើត របស់ ពឹ្ទា្ធា ចារ្យ 
ហ្ម ថុន លោក គីរើ បាន បន្ថម្ 
ថា៖  «យើង  ចង់ មាន  ការ ចូល រួម 
ឱ្យ បានច្ើន និងមាន ភាព ផុស- 
ផុល ព្ះ សហព័ន្ធ  កំពុង ត្ ចង់ 
បាន ធន ធន កីឡា អី៊ចឹង  ចាប់ ពី 
ការ ប្កួតន្ះ ទៅ ជា ការ បើក ផ្លវូ  
ឬ ជា ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន មួយ ទៅ 
ដល់ មាតាបិតា សិស្ស គឺ ថា អ្នក 
ណាស្ឡាញ់ និងចង់ចូល រួម  ក្នងុ 
វិស័យ ហ្ល ទឹក  សូម ទាក់ ទង 
មក  សហព័ន្ធ ដោយ  យើង មាន ទី- 
តំាង ហាត់ ហើយបើ  គាត់ ហាត់នៅ 
តាមសាល គឺ ព្ល ប្កួត   គាត់  
អាច មក  ប្កួត  នៅ ក្នុង កម្មវិធី  
របស់ សហព័ន្ធយើង បាន»។ 

សម្ប់  ការ ប្កួត   កីឡា ហ្ល 
ទឹក  ជ្ើសរើស ជើង ឯក  យុវជន 
ពឹ្ទា្ធាចារ្យ ហ្មថុន លើក ទី ៤ 
ឆ្នា២ំ០២១ន្ះ មានកុ្ម អត្ត- 
ពលិកចំនួន ៨៩ នាក់  បាន ចូល 
រួម ប្កួត ហើយ ពួក គ្  តូ្វ បាន  
ច្ក ច្ញការ ប្កួត  ជា ៣ ប្ភ្ទ 
អាយុ គឺ ទី ១  កុមារា កុមារើ អាយុ   
ចាប់ ពី ១០   ដល់ ១១ ឆ្នាំ ទី២  
កុមារា កុមារើ អាយុ ចាប់ ពី  ១២  
ទៅ ១៣ ឆ្នា ំនិង  ទី ៣ សម្ប់ វ័យ 
យុវជន យុវ នារើ ដ្ល មាន អាយុ 
ចាប់ ពី ១៤  ដល់ ១៦ ឆ្នា។ំ

 តាម រយៈការ ប្កួត រយៈ ព្ល  
តឹ្ម ២ ថ្ង ្ នៅ លើ ប្ភ្ទ វិញ្ញាសា 
ចំនួន២ ៣ ន្ះ គឺ  កុ្ម អត្តពលិក 
វ័យ ក្មង្ទំាង ន្ះ បាន បឹ្ង ប្ង 
ប្កួត យ៉ាង ស្វតិសា្វាញ  ធ្វើ ឱ្យ ការ 
ប្កួត លើក ន្ះ បាន បញ្ចប់ ដោយ  
ជោគ ជ័យ បើ ទោះបីជា ការ ប្កួត 

ថ្ង ្ចុង  ក្យ មិន មាន ពិធី បិទ 
ជា  ផ្លវូ ការ ដោយសារ ការ ផ្ទះ ឡើង- 
វិញ ន្ ជំងឺ កូវើដ ១៩ ក៏ ដោយ ហើយ 
លោក ហ្ម គីរើ បាន វាយ តម្ល្ 
ខ្ពស់ ទៅ លើ សារៈប្យោជន៍ ដ្ល 
ទទួល  បាន  ពី ការ ប្កួតន្ះ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖  «ការ ប្កួត  
ជ្ើសរើស ជើង ឯក  យុវជន ពឹ្ទា្ធា- 
ចារ្យ ហ្មថុន ន្ះ វា  មិន តឹ្ម ត្ 
ជា ការ ស្វង្ រក ថា្នាក់ ថា្នាល ជំនាន់ 
ក្យ  សម្ប់ត្ៀម   ការ ប្កួត  
សីុហ្គម្ ឆ្នា ំ២០២៣  បុ៉ណ្ណោះ  ទ្ 
បុ៉ន្ត ្ ពាន រងា្វាន់ន្ះ ជា គន្លះឹមួយ 
ដើម្បី សូ្ប យក ធនធនកីឡា 
ហ្ល ទឹក   ហ្តុ ន្ះ  បើ  មាន 
លទ្ធភាព យើងនឹង រៀបចំ ពានមួយ  
ន្ះ ឱ្យ បាន រៀង រាល់ ឆ្នា ំនិងកាន់ត្ 
ធំ ពី ១ឆ្នា ំទៅ ១ ឆ្នា ំព្ះ  យើង 
ចង់ ឱ្យ មាន ក្លិប សមាគម ឬ ក៏ 
សាល  ចូល រួម ការ ប្កួត របស់ 
យើងឱ្យ បានកាន់ត្ ច្ើន»។

អ្នក ហ្ល ទឹក កម្ពជុា ដំបូងគ្ 
ដ្ល តូ្វ បាន គណៈ កមា្មោធិការ- 
អូឡំា ពិក អន្តរជាតិ ទទួល សា្គាល់ 
ជាអត្តពលិកកមិ្តអូឡំាពិកអន្តរ- 
ជាតិ លោក គីរើ បាន បញ្ជាក់ បន្ថម្    
ថា៖  « ន្ះ ជា គោល ដៅ ដ៏ ចម្បង 
របស់ សហព័ន្ធ និង   ជា គោល 
បំណងសំខាន់ ដ្ល មាន ការ 
ចង្អលុ បងា្ហាញ ពី   ឯកឧត្តម សុ៊ន 
ចាន់ថុល ជា ប្ធន សហព័ន្ធ 
ព្ះ   លោក យល់ ឃើញ ថា  ការ 
អភិវឌ្ឍកីឡា ហ្ល ទឹក  របស់ យើង 
គឺ ដច់ ខាត តូ្វត្ មាន ថា្នាល 
មានក្មង្ ឡើង ពី ក្ម មក ដើម្បី 
បន្តវ្ន»៕
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