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កម្ពជុាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
ចំនួន៣៩នាក់ទៀត ខណៈទីតំាងចាក់វ៉ាក់សំាងនៅគ្រប់ រាជធានី-ខ្រត្តត្រវូបានបង្កើត

ឡាយ សាមាន

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
ពីម្រសលិមញិបានរកឃើញករណី
វជិ្ជមានជងំឺកវូដី១៩ចនំនួ៣៩ន ក់
បន្ថ្រមទៀតដោយក្នងុនោះករណី
ឆ្លងក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០  
កុម្ភៈមាន៣៥នក់អ្នកដំណើរវិជ្ជ- 
មាននចំលូមកកម្ពជុាមាន៤នក់។ 

ជាមួយគ្នាន្រះដើម្របីទប់ស្កាត់ការ-
រាលដាលក្រសងួបានបង្កើតទីតាងំ
ចាក់វ៉ាក់សំងនៅគ្រប់រាជធានី-
ខ្រត្តទាំង២៥។
តាមស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន 

របស់ក្រសួងសុខាភិបាលពីម្រសិល- 
មញិក្នងុចណំោម៣៩នក់ឆ្លងថ្មី  
មានជនជាតិខ្ម្ររចនំនួ៤នក់ដ្រល  
បម្រើការងារនៅអង្គការសហប្រ- 

ជាជាតិ(កងទ័ពមួកខៀវ)ដ្រល
ពួកគ្រ ជាអ្នកដំណើរចូលមក
កម្ពុជា។បច្ចបុ្របន្នអ្នកជំងឺត្រូវបាន-
ដាក់ឱ្រយសម្រក ព្រយាបាលនៅស-
លារក្រសាសន្តិភាពពហុសស្រ្ត
ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
ដោយឡ្រកអ្នកឆ្លងក្នងុព្រតឹ្ត-ិ

ការណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈក្នងុ
ចណំោម៣៥នក់មានជនជាតិ

ខ្ម្ររចំនួន៥នក់ វៀតណាម៦
នក់និងជនជាតិចិន២៤នក់។ 
ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ជនជាតិចិនចំនួន៨នក់ដ្រល
មានអាសយដា្ឋាននៅក្រុងព្រះ- 
សហីនុត្រវូបានដាកឱ់្រយសម្រក
ព្រយាបាលនៅមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក
ខ្រត្តព្រះសីហនុ។ រីឯអ្នកឆ្លង
កូវីដ១៩...តទៅទំព័រ ៤

វ៉ាក់ សំាង អាស្រ្តាហ្រសឺ - 
ណិកា ៣២៤ ០០០ 
ដូស នឹង ដឹក មក ដល់ 
កម្ពជុា នៅ ថ្ង្រ ស្អ្រក 

Chevron ចង់ 
ពង្រកី សា្ថានីយឱ្រយ 
ដល់ ១០០ ទីតំាង  

មន្ត្រ៖ី លម្ហពលរដ្ឋ
នៅ កម្ពជុាមិន ធា្លាក់ចុះ
ទ្រ បុ៉ន្ត្រត្រវូ ផ្អ្រកលើ
រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ និង ច្របាប់

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួសខុាភបិាល
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
(WHO)និងអង្គការយូនីស្រហ្វ
(UNICEF)ប្រចាំនៅកម្ពុជា
បានប្រកាសកាលពីម្រសិលមិញថា
វ៉ាក់សំងអាស្ត្រហ្រសឺណិកា
(AstraZeneca/SII)ចំនួន
៣២៤០០០ដូសដ្រលបាន
ទទួល...តទៅទំព័រ  ២

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញៈ រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ស្វាគមន៍ចពំោះផ្រនការពង្រកី
អាជវីកម្មរបស់ក្រមុហ៊នុChev- 
ron(Cambodia)Limited
ដ្រលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុម-
ហ៊នុសជវីកម្មChevronមាន
មូលដា្ឋាននៅអាម្ររិកក្នុងការ-
បង្កើនស្ថានីយប្រងឥន្ធនៈឱ្រយ
បាន១០០ទីតាំងនៅទូទាំង-
ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកជៀបសួអគ្គនយក

ន្រអគ្គនយកដា្ឋានប្រងកាតន្រ
ក្រសួងរ៉្រ និងថាមពលបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រទី
២៨ខ្រកុម្ភៈថាក្នុងជំនួបរវង
លោកស៊ុយស្រមរដ្ឋមន្ត្រីក្រ-
សួងរ៉្រ និងថាមពលជាមួយ
លោកPongtornTangma-
nuswongប្រធានក្រុមហ៊ុន
Chevronប្រចាំប្រទ្រសកម្ពជុា
កាលពីថ្ង្រទី២៣ខ្រកមុ្ភៈក្រមុ-
ហ៊ុនChevronបានឱ្រយដឹងថា
ខ្លនួមានផ្រនការពង្រកីស្ថានយី
ឱ្រយបានដល់១០០ដើម្របីឆ្លើយ-
តបនឹងតម្រូវការនៅប្រទ្រស
កម្ពជុា។ទោះយ៉ាងណាលោក
អះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនបាន
បញ្ជាក់នវូព្រលវ្រលាជាក់លាក់
ថាតើក្នុងរយៈព្រលប៉ុន្មានឆ្នាំ
នោះទ្រ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ន្រះគ្រន់

ត្រជាផ្រនការ...ត ទៅ ទំព័រ  ៩

 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ អនុប្រធានគណៈ-

កមា្មាធិការសិទ្ធិមនុស្រសកម្ពុជា
លោកជនិមា៉ាលនីថ្ល្រងថាលម្ហ
សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា
មិនធា្លាក់ចុះទ្រផ្ទុយទៅវិញលម្ហ
ន្រះមានភាពបើកចំហត្រអ្នក-
ដ្រលទទួលបានលម្ហន្រះត្រូវត្រ
គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ទិវារត់ប្រណាំងស្ត្រីនិងសកម្មភាព-
កីឡាមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាក

សូមអានទំព័រ

១៥ព័ត៌មានកីឡា

បាញ់ ថ្នា ំមូស
បុគ្គលិកបាញ់ថា្នាំសមា្លាប់មូសនៅក្នុងសួនមុខហាងមួយក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ។រូបថតហ្រងជីវ័ន

កបបប្រប់ឱ្យមា្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
សហគ្រសផ្ដល់ព័ត៌មានបើ
សង្ស័យមានជនខិលខូចបន្លំ
ជាមន្ត្រីទៅទារប្រក់...ទំព័រ៥

ព័ត៌មានជាតិ

ផ្សារគំរូកំពត-កៀនយ៉ាងនៅ
ព្រំដ្រនកម្ពុជានិងវៀតណាម
នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុង
ព្រលឆាប់ៗ ន្រះ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

មីយ៉ាន់មា៉ាៈយោធាដកឯកអគ្គ-
រដ្ឋទូតប្រចាំUNច្រញពីតំណ្រង
បន្ទាប់ពីការនិយយប្រឆាំង
រដ្ឋប្រហារ...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ
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ឡាយ  សា មាន

ភ្នពំេញៈ  ជប៉នុ បាន ផ្តល ់ជនំយួ 
ជតិ ៣ លាន ដលុា្លារ អាមៃរ ិកដ ល ់
គណៈក ម្មការ ទន្លៃ មៃគង្គ ហៅ 
កាត់ ថា(MRC) ដើមៃប ីគាទំៃ ដល ់
ការ អនុ វត្ត ផៃន ការ យុទ្ធ សាស្តៃ 
ថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ  ក្នងុ ការ លើក កម្ពស ់
ការ ងារ តាមដា ន និ ង ការ ពៃយាក រ 
កមៃតិ ទឹក ទន្លៃ មៃគង្គ ខណៈ  ទឹក- 
ទន្លៃ នៃះ ជបួ បញ្ហា លហំរូ ទកឹ ទាប 
ចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០១៩  មក ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយប៉ះ ពាល់  ដល់ ជីវភា ព អ្នក រស់- 
នៅ  តាម  ដង  ទន្លៃមៃ គ ង្គ។

តាម សៃច ក្តបីៃ កា ស ពត័ម៌ាន 
របស់MRC ដៃល ធ្វើឡើង  នៅ 
ទីកៃុង វៀង ចន្ទន៍  បៃទៃស ឡាវ 
កា ល ថ្ងៃទ២ី ៦  កមុ្ភៈ  បាន ឱៃយដងឹថា 
រដា្ឋា ភបិា ល ជប៉នុ បាន ផ្តល ់ថវកិា 
២,៩លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ដល់ 
MRCដើមៃបី គាទំៃ ដល ់ការអនវុត្ត 
ផៃនការ យទុ្ធ សាស្តៃ ថ្ម ីរបស ់ខ្លនួ 
សំដៅ លើកក ម្ពស់ ការអភិវ ឌៃឍ 
បៃ កបដោ យ ការទទ ួល ខសុ តៃវូ 
នៅក្នុ ង តំបន់។ ជំនួយ នៃះគឺ 
សមៃប់ រយៈ ពៃល៤ ឆ្នាំ  គិត 
ចាប់ពី ឆ្នា ំ២០២១ ដល់ ឆ្នា ំ២០២៤។ 
MRC រំពឹ ងថា ថវិកា នៃះ នឹង 
ជយួ បង្កើន សមត្ថ ភាព តាម ដាន  
និង វាយ តម្លៃ បរិសា្ថាន ទន្លៃ និង 
សមៃប ទៅ នឹង ការ បៃបៃ ួល ជា- 
ទូ ទៅរ បស់  MRC និង បៃទៃស 
ជា សមាជិ ក របស់ ខ្លួន រួ មមា ន  
បៃទៃស កម្ពុជា ឡា វ ថៃ  និង  
វៀ តណា ម។ 

ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ ជប៉នុ បៃចា ំនៅ 

បៃទៃស ឡាវ  លោក  កៃ ហៃសូ តា- 
កៃ វា កា បាន ថ្លៃង នៅឯ ពិធី ចុះ 
ហត្ថ លៃខា  ផ្តល ់ជនំយួ ថា៖ «ថវកិា 
បន្ថៃម នងឹ ជយួ បន្ថៃម សមត្ថ ភាព 
របស់  MRC ក្នុង ការ ផ្តល់ ឱៃយ  
សា ធារ ណ ជន និ ង បៃទៃស ជា 
សមា ជិក របស់ខ្លួ ន នូវ សៃវាក ម្ម 
តាម ដាន  នងិ ពៃយាករ ទកឹ ទន្លៃ ឱៃយ 
កា នត់ៃ ស ុកៃតឹ  នងិ មាន បៃសទិ្ធ- 
ភាព  ខ្ពស់ ជា ង  មុន » ។

ថ្លៃង  នៅក្នងុ ពធិ ីចុះ ហត្ថ លៃខា 
នៅ ទសីា្នាកក់ារ  កណា្តាល  នៃ លៃខា- 
ធិកា រដា្ឋា ន MRC ក្នងុ ទីកៃងុ វៀង- 
ចន្ទន៍  លោក  អា ន ពៃជៃ ហត្ថ ដា 
នាយក បៃតិ បត្តិ នៃ លៃខា ធិកា រ- 
ដា្ឋាន MRC បាន គសូបញ្ជា កថ់ា៖ 
«ថ វិកា ជំនួយ ថ្ម ីនៃះគឺ ផ្តល់ ចំ កន្លៃង 
ស្នូល នៃ បញ្ហា  ដៃល តំប ន់ យើង 
ជួប បៃទះ ហើយ ក៏ រំពឹង ថា នឹង 
តៃវូ បៃ ឈម នាពៃ ល អនា គ ត»។ 
     លោក ម៉ក់  ប៊ុន ធឿន  អ្ន ក- 
ស មៃប ស មៃ ួល គមៃង សម្ពន័្ធ- 

ទន្លៃ កម្ពុជា នៃ វៃទិកាអង្គ ការ 
មិនមៃ ន រដា្ឋាភិ បាល ស្តីពី កម្ពុជា  
បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  លោក 
ពុទំា ន ់ទទលួ បាន ពត័ ៌មាន លម្អតិព ី
ការ បៃើ បៃស់   ជំនួ យ ក្នងុ លក្ខ ណៈ 
អ្វី ខ្លះ  នោះទៃ  តៃ   លោ ករំពឹ ងថា 
ជំនួយ នៃះ នឹង ផ្តល់ លទ្ធផ ល  
ជា វិជ្ជ មាន ដល់  MRC ។ 

លោក ថា៖«កា រផ្ត ល់ ជំ នួ យ 
ប ន្ថៃ ម ទៀ តពីមា្ចា ស់ ជំនួ យ ឬ 
ប ណា្តា បៃ ទៃ ស អភិ វ ឌៃឍ ន៍មួ យ ចំ នួ ន  
ដើមៃបីធ្វើ ម៉ៃ ចឱៃយ សា្ថា ប័ ន អ នុវ ត្ត 
គ មៃង ឱៃយ  កា នត់ៃបៃ សើរ ឡើង 
គឺ ជា លទ្ធ ផ លវិ ជ្ជ មាន វា នឹ ង  
ជួ យ ឱៃយ គណៈ កម្ម ការ ទ ន្លៃ មៃ - 
គ ង្គមា ន សម ត្ថភា ព ប ន្ថៃម ទៀ ត 
ក្នុ ងកា រ អ នុ វ ត្តការ ងារ រប ស់ខ្លួន 
ឱៃយកាន់ តៃ បៃសើ រ »។ 

សក ម្មភា ពសំ ខាន់ៗ  ដៃល 
គាំទៃ កៃ មជំ នួ យ នៃះ  រួម មាន  
ការ ធ្វើឱៃយ បៃ សើ រឡើ ង  នវូ ប ណា្តាញ 
តា ម ដា នទ ន្លៃ  និ ង សមត្ថ ភាព ពៃយា- 

ករក៏ ដូច ជា  កា រប ង្កើតនូ វ- 
សា្ថាន ីយ តាមដា នថ្ម ៗី  តាម ដង- 
ទ ន្លៃ មៃគ ង្គ។ថវិ កា នៃះក៏នឹ ង 
តៃវូបៃើ  ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយព ័ត ៌មា ន សា- 
ធា រណៈស្ត ីពទី ឹកជ ំនន ់នងិគៃះ- 
រា ំងស្ង ួត កា នត់ៃបៃ សើរ ឡើ ងផង 
ដៃ រដើ មៃបី អនុវត្តការកា ត់ បន្ថ យ 
ផ ល ប៉ះ ពា ល់ឱៃយបា នស ម សៃ ប។  
នៃះ បើតា ម  សៃច ក្តបីៃ កា ស  ព័ ត៌- 
មា ន  របស់ M RCដ ដៃល ។

  ជំ នួ យថ្មី នៃះ គឺជាជំ នួ យ  
បន្ថៃ ម លើ ថ វិកា៣,៩ លា នដុ លា្លារ 
អាមៃ រិក ដៃល ជ ប៉ុន បាន ផ្តល់ 
ដល ់ M RCជយួលើបៃ ព ័ន្ធ ពៃយាករ 
ទឹកជំ ន ន់ និង ភាពរាំ ងស្ងួ ត 
កាលពីឆ្នា ំមុន ។ ក្ន ុងនា ម ជា ដៃគូ- 
អ ភវិ ឌៃឍ ន ៍ដយ៏ ូរអ ង្វៃងរប ស ់MRC  
បៃទៃសជប៉ ុនបា ន ផ្តល ់ជាថ វកិា 
ជំនួ យជា ង២១ លានដុ លា្លា រអា- 
មៃរ ិកដើមៃបី គាទំៃ ដល ់ការ គៃបគ់ៃង 
ទឹក ជំនន់  និង គៃះរាំ ងស្ងួ ត 
បៃព័ន្ធ ធារា សាស្តៃ  ការបៃ- 

បៃ ួលអាកាសធា តុ  និង ការ គៃ ប់-  
គៃង ប រិសា្ថា ន ។ 

បើតាមMRC   ទ ន្លៃមៃ គ ង្គ  
និ ងដៃ ទ ន្លៃ នៃះ បាន ផ្តល់  រប រ- 
ចិញ្ចមឹជីវិត  សន្តសុិ ខសៃបៀ ង  និ ង 
សៃ វាបៃ ព័ ន្ធ អៃ កូឡូ សីុ ដ៏ស មៃបូ រ- 
បៃប ដល ់បៃ ជា ជន បៃ មាណ ៧០ 
លាន នាក ់ដៃល រ សន់ៅ តា មដង- 
ទ ន្លៃ មៃគ ង្គ កៃ ម។ ប ញ្ហាលំ ហូ រ  
ទឹ កទា ប នៅ ដ ង ទ ន្លៃមៃ គ ង្គកៃ ម   
កាល ពឆី្នា ំ២ ០១៩  នងិ ឆ្នា ំ២០២០  
បាន ធ្វើឱៃយ ប ណា្តា បៃទៃ ស តា មដ ង - 
ទន្លៃ មៃគ ង្គ កៃម រង ផ ល  ប៉ះពា ល់  
ជា ចៃើន ដៃ លក្នុង នោះជីវ ភា ព រស់-
នៅ រប ស់ បៃជាជ នតៃូ វបា នរំ ខា ន។ 

 កាល ពី ថ្ងៃទី១២ កុម្ភៈ MRC  
ក៏បានចៃ ញ សៃច ក្ត ីបៃ កាសព័ ត៌- 
មាន មួ យផង ដៃរដោយបងា្ហា ញ 
ពីកា រពៃួ យបា រម្ភចំ ពោះ ក មៃិត 
ទឹ កទ ន្លៃមៃ គង្គ ដៃលបា ន សៃ ក 
ចុះទា ប គួរ ឱៃយ កត់ សមា្គាល់  និ ង 
ទឹ ក បៃទៅជា ពណ៌បៃ ត ង  នៅ 
ត ំបន ់ម ួយ ច ំន ួន ដៃ ល ន ឹងធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះ ពា ល់ ដល់ បៃ ទៃស ក្នងុ តំ ប ន់រួម-  
នឹង កម្ព ុជាលើដំ ណំា ក សិក ម្ម  និ ង  
ប៉ះពា ល ់ដ ល ់កា រ បផំ្លា សទ់ ីរ ប ស ់ 
ស ត្វដៃ ល រ ស់ក្នុ ងទឹ កជាដើម ។ 

 តាមរបាយ ការ ណ៍ នៃះ ការ - 
ធា្លា ក ់ចុះ កមៃ ិតទ ឹកទន្លៃមៃគង្គគ ឺ
ដោ យ សា រ ក មៃ ិត ទឹ ក ទន្លៃ មៃ គង្គ  
រ វាង សា្ថា នី យ វា រអី គ្គ ិសន ីជងី ហ ុង 
(Jinghong) នៅក្នុ ង ខៃ ត្តយូ- 
ណា ន បៃទៃសចិ ន និ ងដៃ ន ដី- 
 ស ណ្ត ទន្លៃ មៃ គ ង្គ បៃទៃសវៀ  ត- 
ណា មបា នធា្លា កច់ុះ ក្នងុ កមៃ ិតគរួ  
ឱៃយបា រម្ភ ខា្លាំ ង ៕  

តពីទំព័រ ១...អាជា្ញា ប័ណ្ណផ លិ ត  
ដោយ វទិៃយា សា្ថាន សៃរ៉មូ  (Serum 
Institute)  នៃ បៃទៃ ស ឥណា្ឌា នឹង 
តៃវូ  ដឹក  មក ដល់ អាកា   ស យាន ដា្ឋា ន 
អន្តរ ជាតិ ភ្នំពៃញ  នៅ លា្ងាច ថ្ងៃទី 
២  ខៃមនីាស្អៃក នៃះ ។  នៃះ បើតាម  
សៃចក្ត ីជនូ ពត័ ៌មាន របស ់កៃ សងួ 
សុខា ភិបាល ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន បាន បៃកាស 
ថា បៃសនិ បើ ពុ ំមានការ បៃបៃលួ 
លោក នឹង ទទួល ចាក់ វា៉ាក់ សំាង 
កូវី  ដ នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ទី៤  ខៃ មីនា  ។ 

លោកសៃី  ឱ  វណ្ណឌីន  អ្នក- 
នំាពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល  
បាន ឱៃយ ដងឹ  តាម រយៈ សៃច ក្ដ ីជនូ- 
ព័ត៌ មាន នៃះ ថា  ដោយ មាន ការ- 
អនញុ្ញាត  ព ីលោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  
លោក  ម៉ម ប៊ុន ហៃង  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួ ង សុខាភិ បាល ជា តំណាង  
រាជ រដា្ឋា ភិបាល  និង ចូល រួម ក្នុង 
ពិធី បៃគល់ -ទទួល វា៉ាក់ សំាង នៅ  
ពៃល  វា៉ាក់ សំាង នៃះ ដឹក មក ដល់ 
អាកាស យាន ដា្ឋាន អន្តរ ជា តិភ្ន ំពៃញ  ។

លោក សៃ ី បន្ត  ថា  ក្នងុ ពិធី បៃគ ល់- 
ទទួល  វា៉ាក់ សំាង នៃះ  នឹង មាន ការ- 
បៃគល់ ពីសំណាក់ លោក សៃវីៃជ្ជ - 
បណ្ឌិត  លី  អាយលៃន  (Mrs. 
Dr. Li Ailan) តំណាង  WHO 
បៃចំា កម្ពជុា  និង លោក សៃី  ហ្វូរុក  
ហ្វូយូហៃសាត  (Ms. Foroogh 
Foyouzat)  តំណាង អង្គការ 
យូនីសៃហ្វ បៃចាំ កម្ពុជា  រួមនឹង  
វត្ត មាន ចូល រួម ពីមន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ ់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល WHO  និង 
យូនីសៃហ្វ ផង ដៃរ ។

សៃច ក្ដី  ជូន ព័ត៌ មាន បញ្ជាក់  ថា ៖  
« វា៉ាក់ សំាង ដៃល នឹង មក ដល់ ក្នុង 
ពៃល ឆប់ ៗ  ខាង មុខ នៃះ  គឺ ជា  
ចំនួន វា៉ាក់សំាង  ជា លើក ដំបូង ដៃ ល 
ផ្តល់ ជា ជំនួយ ឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា  
ពី មជៃឈ មណ្ឌល កូវា៉ាក់  (COVAX 
Facility)  ហើយ  វា៉ាក់ សំាង ក្នុង 
បរិមាណ ដទៃ ទៀត នឹង បន្ត  ដឹក- 
ជញ្ជនូ មក កម្ពជុា ជា បន្ត បនា្ទាប់  នៅ  
ពៃល កៃយ ទៀត ជា ដំណាក់ ៗ   
នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ នៃះ »។

បើ តាម សៃច ក្ដី  ជូន ព័ត៌មាន   

មជៃឈមណ្ឌល កូវា៉ាក់  (COVAX 
Facility)  តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង  
ដៃល  ជា កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ បៃង សក ល  
ដៃល ពុំធា្លាប់ មាន ពីមុន មក  ដើមៃបី 
ជួយ សមៃប សមៃលួ ផ្តល់ ឱៃយ បៃទៃ ស 
ទាំង អស់ នៅ ក្នុង ពិភព លោក  នូវ 
សម ភាព ទទួល បាន វា៉ាក់ សំាង 
បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព  ដើមៃបី 
ការពារ ជងំ ឺ កវូដី   ឱៃយ បាន ឆប ់តាម 
ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ។ មជៃឈ - 
មណ្ឌល កូវា៉ាក់  តៃូវ បាន ដឹក នាំ 
ដោយ អង្គ ការ  GAVI, CEPI  នងិ 
WHO  ក្នុង ភាពជា ដៃ គូ ជា មួយ 
នឹង អង្គ ការ យូនីសៃហ្វ ។ 

សៃច ក្ដ ី ជូន ព័ត៌មាន  នៃះ បញ្ជា ក់ 
ថា ៖«ពៃះរា ជា ណាចកៃ កម្ពុជា  គឺ 
ជា បៃទៃស មយួ ដៃល ស្ថតិ នៅ ក្នងុ 
ចណំោម បៃទៃស ដបំងូ គៃ នៅ ក្នងុ 
តំបន់ បា៉ាសុីហ្វិក ខាង លិច  ដៃល 
ទទួល បាន វា៉ាក់ សំាង ពីមជៃឈ មណ្ឌ ល  
កូវា៉ាក់  (COVAX Facility) នៃះ »។

លោក សៃី  ឱ  វណ្ណឌីន  បញ្ជាក់ 
ថា  ថ្ងៃអងា្គារ  ទី២  ខៃមីនា  ឆ្នា២ំ០ - 
២១  ម៉ាង  ១៩:៥០ នាទី  (ជា 

ម៉ាង ដៃល បា៉ាន ់បៃមាណ នៃ ការ- 
មក ដល់ នៃ ជើង ហោះ ហើរ )។   
លោក សៃី បញ្ជាក់ថា  វិធាន ការ 
ការពារ សុខ ភាព សាធារណៈ  
ដើមៃបី បងា្ការ ការ ចម្លង ជំងឺកូវី១៩  
នឹង តៃូវ អនុ វត្ត យា៉ាង តឹង រុឹង  នៅ 
ក្នុង ពិធី បៃគល់ -ទទួល វា៉ាក់សំាង 
នៃះ ផង ដៃរ ។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន 
បាន បង្ហាះ  លើ  ហ្វៃស ប៊ុក របស់ 
លោកពី លា្ងាច មៃសិល មិញ ថា ដូច 
ដៃល កៃសួង សុខា ភិបាល បាន 
បៃកាស ជ ូន ដណំងឹ រចួ មក ហើយ 
ថា កម្ពជុា នឹង ទទួល បាន វា៉ាក់ សំា ង 
អាសៃ្តា ហៃសណឺកិា ដៃល ផលតិ នៅ 
ឥណា្ឌា ចំនួន  ៣២៤ ០០០ 
ដូសក្នងុ ចំណោម ១ ១០៤ ០ ០ ០  
ដូស ដៃល កម្ពុជា តៃូវ បាន ទទួល 
ក្នងុ ឆមាស ទ១ី ឆ្នា ំ២០២១ ដៃ ល 
ជាជំនួយ បឋម ផ្តល់ ដោយ មជៃឈ - 
មណ្ឌល កវូា៉ាក ់ (COVAX Facil-
ity)។ លោក បន្ត ថា បៃសិន បើ 
ពុំមាន ការ បៃបៃួល ទៃ វា៉ាក់  សំាង 
នៃះ  នងឹ មក ដល ់កម្ពជុា នៅ ម៉ាង  
១៩:៥ ០ លា្ងាច  ថ្ងៃទី២  មីនា 
២០២១ ។ លោក ហ៊ុន សៃន 

បញ្ជាក់ ថា ៖«នៃះ ជាផ្លៃផ្កា នៃកិច្ច - 
សហការ អន្តរ ជាតិ  ដៃល កម្ពុជា 
បាន ធ្វើជា មួយ ដៃគូព ហុភា គីជា - 
មួយ អង្គការ សហ បៃជា ជាតិជា - 
ពសិៃស ជាមយួ អង្គការ សុខភាព 
ពិភព លោក និង អង្គការ យូនី- 
សៃហ្វ។ តាមគមៃង កូវា៉ាក់ នឹ ង  
ផ្តល់ឱៃយ យើង ចំនួន២០  ភាគរយ 
នៃចំនួន បៃជាជន ១៦ លា ន នាក់ 
ដៃល ស្មើនឹង ៣លាន ២ សៃន 
នាក់ ឬ ស្មើនឹង វា៉ាក់សំាង ចំនួន  ៦ 
លាន ៤ សៃន ដូស»។

 ជា មួយ គា្នា នៃះ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី បាន ថ្លៃង អំណរ គុណ 
ចំពោះ បៃទៃស នានា កៃុម ហ៊ុន 
និងសបៃបុរស ជន នៅ លើសកល- 
លោក ដៃល បាន ផ្តល ់ជនំយួ ដល ់ 
កម្ពុជា តាម រយៈ កូវា៉ាក់ ។ 

លោក  បញ្ជាក់  ទៀត ថា ៖«ខ្ញុំ 
សូម ជមៃប បន្ថៃម ថា បៃសិន បើ 
ពុំ មាន ការ បៃបៃួល ទៃ  ខ្ញុំនឹង 
ទទលួ ចាក ់វា៉ាក ់សំាង  នៅ ម៉ាង ៨ 
និង ៣០ នាទី ពៃឹក  ថ្ងៃទី ៤  មីនា 
២០ ២១ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ កាល់- 
ម៉ៃតៃ ដោយ មាន ការ ធ្វើ សន្ន ិសីទ 
សារ ព័ត៌ មាន ផង ដៃរ »៕

ជបុ៉នផ្ដល់ជំនួយជិត៣លានដុលា្លារជួយតាមដានកម្រតិទឹកទន្ល្រ

វ៉ាក់សំាងអាស្ត្រហ្រសឺណិកា៣២៤០០០ដូស...
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 នៅ  សុីវុ ត្ថា 

ភ្នំពេញៈ ្ចន  គ រ បា ល រា ជធា នី - 
ភ្ន ំពៃញ ពមីៃសិលមញិ បា ន បញ្ជ ូន 
ជ នបៃ ុស -សៃ ីជាតិខ្មៃរ២ នាក់ ទៅ 
សាលា ដបំ ូងកៃងុភ្នពំៃញ  បនា្ទាប ់
ព ីឃាត ់ខ្ល ួន រឿងប ង្ហាះ សារប ំភ្លៃ 
លើ កា រចា ក់ វា៉ា ក់ សាំងកូ វី ដ។

លោក សាន សុ ខ សីហា  អ្នក- 
 នំាពា កៃយ នៃ ស្នង ការ ដា្ឋា ន នគ រ បា ល 
រា ជ ធានី ភ្នំ ពៃញ បានឱៃយដឹងថា  
នគរបាលពីថ្ងៃទី ២ ៦ និ ងទី ២៧ 
កមុ្ភៈបាន ឃាត ់ខ្ល ួន មនសុៃស ២នា ក ់
រឿ ងផៃសព្វ ផៃសាយព័ ត៌មា ន មិន ពិ ត 
ពីការចា ក់វា៉ា ក់ សាំ ងកូ វី ដ ១ ៩។ 

 លោ កថា  ជន ទាងំ ២នា ក ់នៃះ 
ទ ី១ឈ្មោះ  ធ ន  ចន័្ទថា ភៃ ទបៃសុ  
អា យុ ៤៤ឆ្នាំ  នងិ ទ២ី  ឈ្មោះ  មុ ី  
សផុ ន   ភៃ ទសៃី  អា យ៤ុ ៣ឆ្នា ំ។ 
ព ួក គៃ តៃវូ បា ន ប ញ្ជនូ ទៅ ត ុលាការ  
នៅថ្ងៃ ទ២ី ៨ក ុម្ភៈ ហើ យអា ចនងឹ 
តៃវូ ចោទពីប ទញុះ ញង់ ឱៃយមាន ភាព 
វឹ ក វរ ក្នងុ សង្គ ម បុ៉ន្តៃ ការ ដាក់ ទោស  
ជា ឆ នា្ទានុ សិ ទ្ធិ តុលា ការ ។

លោក  សុខសី ហា  ឱៃយ ដឹ ងថា   
ឈ្មោះ ធន  ច័ន្ទ ថា  បានបៃើ ហ្វៃស- 
ប៊កុ «ធន  ចន័្ទថា» ពថី្ងៃទ២ី០កមុ្ភៈ  
បង្ហាះ សា រ ថា « បើ ន ិយា យឱៃយច ំ 
ទៅ  បើ វា កើត មៃ នងា ប់ រា លដាល 
ពៃ ញ បៃទៃ ស ហើ យ ម ិន ចា ំបា ច ់
ទៅ ឆ្ង ល់ ឡើយ ឥ ឡូ វ នៃះ បៃប  
ទ ប់ លៃ ង ជា ប់  អ ត់មា នបៃក់ ខៃ  
បើក ឱៃយ ម ន្តៃ ីរាជ ការក៏មិ ន ដឹ ងផ ង  
រ កលៃបិ ចគៃ ប់វិ ធី ដើមៃបី រ ក ជំនួ យ 
ពីប រ ទៃ ស ហើយ ទើ ប ទប់ ជាប់ » ។   
រីឯ  មីុ សុផន បា នបង្ហាះសារពី ថ្ងៃ 
២ ៦កមុ្ភៈ ថា៖« កម្ពជុា ជា បៃទៃ ស 
មួយ ដៃល មិ នមា នការឆ្ល ងជំ ងឺ 
រ លាកផ្លូ វ ដង្ហើម(កូ វី ដ១ ៩) ឬ 
សា្លាប់ ដោ យ ជំងឺ នៃះគួ រឱៃយ ពៃួ យ- 
បា រម្ភ ឡើយ ។ហៃ តុអ្វ ីបានជា រដា្ឋា- 
ភបិា លឯក បកៃស បៃ ញាប ់បៃញាល ់
អពំាវ នាវ ឱៃយបៃ ជារា ស្តៃ ខ្មៃរ ចា ក ់
វា៉ាក ់សំា ង ចនិ ដៃ លម ិនទានប់ា ន 
ទ ទ ួលសា្គា លព់ ីអ ង្គកា រសខុ ភាព  
ពិភ ព លោក( WHO)យា៉ាងតក-់  
កៃហល់ បៃប នៃះ ?។

អ្នក នំា ពា កៃយ សាលាដំ បូង  រាជ - 
ធា នី ភ្នពំៃ ញ លោក គជុ  គមីឡងុ  មនិ 
អាច ទាក់    ទងសំុ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ។ 
   បុ៉ន្តៃតា មមា តៃ ៤៩៥ នៃកៃ ម- 
ពៃ ហ្មទ ណ្ឌ បៃស ិនបើ ត ុលាការ 
ចោទព ីបទ ញុះញ ង ់បង្ក ឱៃយមាន 
វកឹវ រក្ន ុងស ង្គមមៃ ន នោះ  ពកួ គៃ 
តៃូវ បៃ ឈ ម ជាប់ពន្ធ នាគា រពី ៦  ខៃ 
ទៅ ២ ឆ្នាំ  និ ងពិ ន័ យជា បៃ ក់ពី  
១លា ន  ទៅ ៤លា នរៀល៕

បញ្ជនូមនុស្រស២
នាក់ទៅតុលាការ
រឿងបង្ហោះសារបង្ក
ភាពវឹកវរក្នងុសង្គម
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 ឃុត   សុភ ចរិយា 
 
ក ំពង ់ចាមៈ គ ំនរ កម្ទៃច កៃណាត ់

ជាង ៤០០ តោន   ដៃល ស្តកុ នៅ 
ក្នងុ ឃ្លាងំ មយួ កន្លៃង  នៅ ក្នងុ ភមូ ិ
អណ្ដូង ចៃុះ ឃុំ អំពិល  សៃុក 
កពំង ់សៀម   ខៃត្ត កពំង ់ចាម   តៃវូ 
បាន ឆៃះ អស់ ទាំង សៃុង  នៅ 
ពៃល   រសៀល ថ្ងៃ ទ ី២៧   ខៃ កមុ្ភៈ  
ឆ្នាំ ២០២១  ដោយ មនិ ទាន ់ដងឹ 
ពី មូល ហៃតុ។ 

 លោក  ឯក   វ៉ាន់ ដន   អធិការ 
សៃុក កំពង់ សៀម  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
ឃ្លាងំ ស្តកុ កម្ទៃច កៃណាត ់ដៃល  
រង ការ ឆៃះ ខូច ខាត នោះ   មាន 

ទហំ ំទទងឹ  ៣០ ម៉ៃតៃ  នងិ បណ្ដោយ 
៤០ ម៉ៃតៃ   នងិ មាន កម្ពស ់៦ ម៉ៃតៃ  
ធ្វើ ពី ថ្ម បៃក់ សង័្កសី ជា កម្ម សិទ្ធិ 
របស ់ពាណជិ្ជ ករ មា្នាក ់ឈ្មោះ  រ៉ាវធុ   
អាយុ ៤២ ឆ្នាំ  មាន ទី លំ នៅ ក្នុង 
ទី កៃុង ភ្នំពៃញ ។

  លោក   វ៉ាន់ ដន   បាន បញ្ជាក់ 
ថា ៖  « ឃ្លាំង  និង កម្ទៃច សាច់- 
កៃណាត ់ជាង ៤០០ តោន  រួម- 
 ទាងំ ឧបក រ ណ ៍ សមា្ភារ បៃើ បៃស ់
នៅ ក្នងុ ឃ្លាំង នោះ  តៃូវ បាន ឆៃះ 
ខចូខា ត ទាងំ សៃងុ   ដៃល គតិ ជា 
សាច់ បៃក់ អស់ ជាង ២០ មុឺន 
ដុល្លារ »  ។ 

បើ តាម លោក  វ៉ាន់ ដន   មក 
ទល់ ពៃល នៃះ  កៃុម មន្តៃី នគរ- 

បាល ជំនាញ នៅ មិ ន ទាន់ ដឹង 
ពីមូល ហៃតុ នៃ ការ ឆៃះ នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ខណៈ សមត្ថកិច្ច ជំ នាញ 
កំ ពុង សៃវ ជៃវ។   ទោះ ជា បៃប 
ណា ក្ដី  ពុំ មាន ពលរដ្ឋ ណា មា្នា ក់ 
រង របួស   ឬ សា្លាប់ នៅ ក្នុង ហៃតុ- 
ការណ៍ ភ្លើង ឆៃះនៃះ  ឡើយ ។ 

ជុ ំវញិ ករណ ីនៃះ   លោក   រ៉ា   វធុ   
មា្ចាស់ ទីតាំង ឃ្លាំង ស្តុក កម្ទៃច 
កៃណាត ់ មនិ អាច ទាក ់ទង សុកំារ- 
ពនៃយល់ បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ។ 

 ចំ ណៃក លោក   យ៉ន   ឌីន   
បៃធាន ការិយា ល័យ បង្កា រ  ពន្លត់ 
អគ្គិភ័យ   និង សង្គៃះ នៃ ស្នង - 
ការ ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត កំពង់ ចាម   
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  ដោយ- 

សារ តៃ ឃ្លាងំ ស្តកុ កម្ទៃច កៃណាត ់
នោះ  មាន កម្ទៃច កៃណាត ់ចៃើន 
សន្ធកឹ សនា្ធាប ់ខា្លាងំ ពៃក   បាន ធ្វើ 
ឲៃយ ក ំសលួ ភ្លើង ឆប ឆៃះ ខា្លាងំ  នងិ 
មាន ផៃសៃង កៃស ់ ពៃម ទាងំ មាន 
ក្លិន ឈ្ងៀម ខា្លាំង ពិបាក នៅ ក្នុង 
ការ ពន្លត់។ 

 លោក   ឌនី    ថ្លៃង ថា ៖  « កមា្លាងំ 
នគរ បាល ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ យើង   
មក ពី គៃប់ បណា្ដោ អង្គភាព សរុប 
១៥០  នាក់ បាន បៃតិ បត្តិ ការ រួម- 
គ្នា ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័ នៃះ  ដោ យ បៃើ 
រយៈ ពៃល អស ់៧ ម៉ោ ង  ទើប អាច 
ពន្លត់ ភ្លើង បាន សមៃច » ។ 

បើ តាម លោក   ឌី ន   នៅ ក្នុង 
បៃតិ បត្តិ កា រ ពន្លត់ អគ្គិ ភ័យ នៃះ 

កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ បាន 
បៃើ រថ យន្ត អៃ សា្កាវ៉ា ទរ័  ១គៃឿង   
ដើមៃបី កាយ ដ ីកាត ់មខុ ភ្លើង  កុ ំឲៃយ 
ឆៃះ រល ដល ដល ់ផ្ទះ បៃជា ពល- 

រដ្ឋ នៅកៃបៃ រ នោះ   និង បាន បៃើ 
រថយន្ត ពន្លត ់អគ្គ ិភយ័   ចនំនួ ១១ 
គៃឿង   ដោយ បៃើ បៃស ់ទកឹ អស ់ 
៤៩៥ ម៉ៃតៃ គុប ៕    

 គឹម  សារុំ 

កណ្តាល  ៈ បរុស ៤ នាក ់ដៃល 
ក្លៃងលខិតិ បង្គាបក់ារ  របសល់ោក 
នាយក រដ្ឋមនៃ្តី  ហ៊ុន សៃន ក្នុង 
រឿងទញិ- លកដ់ ី បៃពៃតឹ្ត នៅ ភមូ ិ
ស្លៃងដដីុះ ឃុ ំពៃក តាទៃន  សៃកុ 
ពញាឮ  កាលពី ខៃ មករ  ឆ្នា ំ២០ - 
២១ ហើយ តៃូវបាន សមត្ថ កិច្ច - 
ចាប់ខ្លួន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៧ កុម្ភៈ  
តៃវូ បាន តលុការ ខៃត្តកណា្ដោល  
ចោទ បៃកាន់ និង ឃំុ ខ្លនួ ក្នងុ ពន្ធ នា  - 
គរហើយ នៅថ្ងៃ ដដៃល នោះ ។

លោក  ពៃះរជ អាជា្ញារង  ទិន  
សុចិតៃ  និង ជាអ្នកនំា ពាកៃយ សា - 
ល ដំបូង ខៃត្តកណា្ដោល បៃប់ភ្ន ំ- 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពីមៃសិល មិញ ថា   ជន- 
 តៃូវ  ចោទឈ្មោះ យា៉ោន់  ចំណាប់ 
អាយុ៥៥ឆ្នាំ  , សួន  ផល្លី  អា យុ 
៥៤ឆ្នា ំ, យ៉ៃម  សារឿង អាយុ  ៦ ៦ 
ឆ្នា ំ នងិ មាស  ភរូនិ្ទ  អាយ ុ២៦ ឆ្នា ំ 
តៃវូបាន លោក  ចៅកៃម សុើបសរួ  
រស់  ផុនចាន់ និមល  ចៃញ ដីកា 
បង្គាប់ ឱៃយឃុំ ខ្លួន  កាលពីថ្ងៃទី 
២៧កុម្ភៈ ។ ឈ្មោះ យា៉ោន់  ចំណាប់, 
សួ ន ផល្លី , យ៉ៃម  សារឿង និង   
មាស  ភរូនិ្ទ  តៃវូ បាន  ចោទបៃកាន ់
ពី បទ បៃើ បៃស់ ឯកសារ សាធា -  
រណៈក្លៃង  បៃើបៃស់ នូវ ឯក- 
សណា្ឋាន ជាអាទិ៍ដៃលមាន 
ភាពបៃហាក់ បៃហៃល ទៅ នឹង 
យោធា  នងិ កាន ់កាបអ់ាវធុ ដោយ 
គ្មោន ការអនញុ្ញត  នងិ សម គនំតិ 
ក្នុង អំពើ បៃើ បៃស់ ឯកសារ សា -  
ធារណៈក្លៃង តាម មាតៃ ២៩ , 
៤៩០ ,៦១៦ ,៦២៩  ន ិង មាតៃ 
៦៣០ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ជន តៃវូចោទ 
ទាំង៤នាក់ ពាក់ព័ន្ធ បទល្មើស 

ក្លៃង  លខិតិ បង្គាបក់ារ របស ់សម្តៃច 
នាយករដ្ឋ មនៃ្ត ីហុ៊ន  សៃន ។ ពួក -  
គៃ តៃូវ ឃុំ ខ្លួនបណ្ដោះ អាសន្ន 
ក្នងុ ពន្ធនាគរ សនិ  រងច់ា ំតលុការ 
បើក សវនា ការ ជំនុំ ជមៃះ »។

ពាកព់ន័្ធ បទចោទ នៃះ  បៃសនិ- 
បើ តលុការ រក ឃើញ ថា  ជនទាងំ 
៤ នាក់ ពិតជា បាន បៃពៃឹត្តមៃន 
នោះ នឹង តៃូវ ផ្តនា្ទា ទោស ដក់ 
ពន្ធនាគរ ចនោ្លាះ ពី ៦ ខៃ ដល់ ១ ០ 
ឆ្នា ំ នងិ ពនិយ័ ជា  បៃក ់ព ី១ សៃន 
ទៅ ៦ លន រៀល ក្នុង មា្នាក់ ៗ   ។ 

យោង កំណត់ ហៃតុរបស់ តុល -  
ការ  ឈ្មោះ  យ៉ៃម  សារឿន ក្នុង 
ចណំមបក្ខ ពកួគៃ ៣ នាក ់ទៀត 
បាន ឆ្លើយ នៅ តុល ការ ខៃត្ត 
កណា្ដោល ថា  មាន បៃជា ពលរដ្ឋ 
ចំនួន៣១ គៃួសារ  រស់នៅ ភូមិ 
ស្លៃង ដដីុះ  ឃុ ំពៃក តាទៃន  សៃកុ 
ពញាឮ  ខៃត្ត កណា្ដោល  បាននាគំ្នា 
ផ្តតិ មៃដៃ ស្នើសុ ំកាតដ់ ីបងឹ ចណំចុ 
បឹង កញ្ចាៃំ ចំនួន ជាង ៨  ហិកតា   

ដើមៃប ីដដំណំា។ំ  ពៃល នោះ គត ់
(យ៉ៃម សារឿន) ធ្វើជា តណំាង 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ទាងំ ៣១ គៃសួារ នោះ  
ហើយ គត់ បានពឹង ពាក់ បុរស 
មា្នាក់ ឈ្មោះ  ហម សន្ធិ  ឱៃយជួយ 
រត់ការ សុំ  ស .ជ .ណ   ដើមៃបី កាត់ 
ដីជាង  ៨ ហិកតា នោះ  ប៉ុន្តៃរ ត់ -  
ការ មិន  បានសមៃច ។  

កំណត់ ហៃតុ បន្ត ថា  នៅ អឡំងុ 
ឆ្នាំ ២០២០  ដោយ គត ់ ( យ៉ៃម 
សារឿន ) ពងឹពាក ់បរុស ឈ្មោះ 
ហម  សន្ធ ិ រតក់ារ មនិ បាន សមៃច  
គត ់ក ៏ ពងឹ ពាក ់ឈ្មោះ  សនួ  ផល្ល ី
មា្នាក ់ទៀត  ឱៃយ រត ់ការស្នើសុ ំ ស.ជ. 
ណ  ម្តងទៀត បុ៉ន្តៃ នៅតៃ មិន បាន ។ 
លុះម ក ដ ល់  ថ្ងៃ ទី ២៨  ខៃ មករ  
ឆ្នាំ ២០២១  ឈ្មោះ  សួន  ផល្លី  
បា  ន  ផ្ញើ លិខិត បង្គាប់ការ លៃខ 
៣៨  អអរ/២១  គ្មោន លៃខ  គ្មោន 
តៃ  គ្មោន ហត្ថ លៃ  ខា អ្វ ី ទាងំ អស ់
មក ឱៃយគត់( យ៉ៃម  សារឿន ) ។ 

បនា្ទាប ់ព ីគត ់(យ៉ៃម សារឿន)  

ទទួល បាន លិខិត បង្គាប់ការ ហើ យ 
គត់ក៏ថត ចម្លងជា ចៃើន សន្លឹក  
ទៅ បង្ហាញ មៃឃុ ំពៃក តាទៃន ឱៃយ 
ជួយ ចុះវស់ វៃង ដីដៃល ស្នើសុំ 
នោះ  នៅ  ភមូ ិស្លៃង ដ ីដុះ ឃុ ំពៃក 
តាទៃន  សៃកុ ពញា ឮ  ខៃត្ត កណា្ដោល ។

ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ ក្នុង លិខិត- 
បង្គាបក់ារ នោះ  គ្មោន លៃខ  គ្មោន 
តៃ  គ្មោន ហត្ថលៃខា  កត៏ៃវូ បៃក- 
ធា្លាយ ដល់ ថា្នាក់ដឹកនំា  និង ខុទ្ទកា - 
លយ័ លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ី ហ៊នុ 
សៃន  រហូត ដល់ ចាប់ ខ្លួន កៃុម 
ជន  សងៃស័យ  តៃ ម្តង ។

ពាកព់ន័្ធ ការ ចាប ់ខ្លនួ ជន ទាងំ 
៤  នាក់ ខាង លើ  តៃវូបាន  លោក  
ពៃញ  វុ ទ្ធី  នាយផ្នៃក ពៃហ្មទណ្ឌ 
សៃកុពញាឮ ឱៃយដងឹ ព ីមៃសលិ មញិ 
ដៃរ ថា  ករណីនៃះ  សមត្ថ កិច្ច 
របសល់ោក  គៃនត់ៃ ជយួ សហការ 
ឃត ់ខ្លនួ កៃមុ ជន សងៃស័យ ប៉ណុ្ណោះ  
ពៃះ រឿងនៃះ  សមត្ថ កិច្ច ខៃត្ត 
កណា្ដោល ជា អ្នក អនុវត្ត ៕

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ព័ត៌ មាន  កំពុង 
រៀប ច ំបោះ ពមុ្ព សៀវ ភៅ«កម្ពជុា  
ឆ្នា ំ២០២១» ចនំនួ ៥ ពាន ់កៃបាល  
នៅ មុន កិច្ចបៃជុំ កំពូល  អាសុី-
អរឺ៉បុ (ASEM)  ដៃល កម្ពជុា ធ្វើ 
ជាមា្ចាស ់ផ្ទះ  នាពាក ់កណា្ដោល ឆ្នា ំ
នៃះ  ដើមៃបី ចៃក ជូន ដល់ គណៈ- 
បៃតិភូ និង អ្នក ចូល រួម  កិច្ច បៃជុំ 
កំពូល នៃះ ។

លោក  ខៀវ  កាញារទី្ធ  រដ្ឋ មនៃ្ដ ី
កៃសួង ព័ត៌ មាន  ថ្លៃង ក្នុង ពៃល 
ដឹក នាំ កិច្ច បៃជុំ ជា មួយ គណៈ- 
កម្មការ បោះ ពមុ្ព សៀវ ភៅ «កម្ពជុា 
ឆ្នា ំ២០២១ » នៅ ទសី្ត ីការ កៃសងួ 
ព័ត៌ មាន  កាល ពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ 
កុម្ភៈ  ថា សៀវ ភៅ នៃះមាន   កមៃ ស់ 
បៃមាណ ១១០ ទពំរ័  រៀប ច ំឡើង  
ដោយ បាន ផ្តោត សំខាន់  លើ រូប- 
ភាព  និង អត្ថ បទ ខ្លីៗ  ផ្តោត លើ 
ទិដ្ឋ ភាព សំខាន់ៗ នៃ  បៃទៃស កម្ព ុជា 
និង បង្ហាញ ពី កិច្ច ខិត ខំ បៃងឹ បៃង 
របស់ រជ រដ្ឋា ភិបាល  ក្នុង ការ - 
បៃ យុទ្ធ  បៃ ឆំង  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« សៀវ ភៅ នៃះ  
កប៏ាន បង្ហាញ ព ីកចិ្ច  ខតិ  ខ ំបៃងឹ- 
បៃង  របស់ រជ រដ្ឋា ភបិាល  ក្នុង 
ការ អនវុត្ដ ការងរ  តាម ចៃក ពៃដំៃន 
ការ  ចាក ់វ៉ាក ់សំាង  ការពារ កវូដី- 
១៩  ការ ពិនិតៃយ ជន បរទៃស រក 
មៃរោគ កវូដី ១៩  ការ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ នាវ ទៃសចរណ៍ ខា្នាត អន្តរ ជា តិ 
Westerdam  ដៃល មាន ផ្ទុក 
អ្នក ដណំើរ បៃមាណ ជាង  ១៤០០ 
នាក់  ចូល ចត នៅ កំពង់ ផៃ ខៃត្ដ 
ពៃះ សីហនុ កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ   ឆ្នាំ 
២០២០ ជា ដើម »។

លោក  ផុស  សុវណ្ណ  អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង ព័ត៌ មាន  ថ្លៃង  ពីមៃសិល- 
មញិ ថា  សៀវភៅ នៃះ កៃមុ ការងរ  
នងឹ ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង ធ្វើ យា៉ោង   ណា   

បោះ ពុម្ព សៀវ ភៅ នៃះ  ឱៃយ បាន 
មុនកិច្ចបៃជុំ កំពូល អាសុី-អឺរ៉ុប 
ដើមៃប ីចៃកជនូ ដល ់គណៈ បៃតភិ ូ 
និង អ្នក ចូល រួមក្នងុ ការ ស្វៃង យ ល់  
ព ីកម្ពជុា  ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« យើង គៃង បោះពមុ្ពសៀវភៅ 
នៃះ   នៅ ក្នងុ ខៃ ឧសភា ឬមថិនុា 
ខាង មខុឱៃយ បាន ទាន ់ពៃតឹ្ដ ិការ  ណ ៍
កិច្ចបៃជំុ កំពូល អាសីុ-អឺរុ៉ប។ ការ-  
បោះពមុ្ព ដណំាកក់ាលដបំងូ ជា 
ភាសា ខ្មៃរ  ក្នងុ រង្វង ់  ៥ពាន ់កៃបាល  
កៃពី បោះពុម្ព ជា ភាសាខ្មៃរ 
យើ  ង ក៏ គៃង  បោះជា  ភាសា 
បរទៃស ដចូជា  ភាសាអងគ់្លៃស  
បារំង  និង ភាសា  ចិន ដៃរ »។

លោក សវុណ្ណ  បាន បញ្ជាកថ់ា 
សៀវភៅនៃះ គឺ កៃុម ការងរ 
កៃសួង ព័ត៌មាន ជាអ្នក រៀបចំ 
ខ្លឹមសារ និង មានការ ចូល រួម ពី 
កៃមុ អ្នក ថត រូប អន្តរជាតិ   ផងដៃរ ។ 

បៃធាន វិទៃយាសា្ថាន បៃជាធិប - 
តៃយៃយ កម្ពជុា លោក បា៉ោ ចន្ទរឿន 
គ ំទៃ ការ  រៀបច ំចងកៃង សៀវភៅ 
នៃះដោយ ថ្លៃង ថា   គឺជា ការ ល្អ 
ក្នងុ ការ នា ំសារ ពកីម្ពជុា ទៅ កាន ់
អន្តរជាត ិ។  ប៉នុ្ដៃ កៃព ីការ ផ្ដល ់
ជនូ សៀវភៅ នៃះ ទៅ គណៈបៃតភិ ូ
និង អ្នកចូលរួម កម្ពជុា គួរ តៃ បង្ហា ញ 
អពំ ីគោល ជហំររបស ់ខ្លនួ  នៅ ក្នងុ 
ការលើក កម្ពស់ ការ គោរព សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស និង ដំណើរការ បៃជាធិប- 
តៃយៃយ ដៃល ជា  ស្នលូ សខំាន ់ក្នងុ 
កចិ្ច សហបៃតបិត្ដកិារ  រវង អាសុ ី
នងិ អរឺ៉បុ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«កន្លង- 
មក នៃះសហភាព អឺរុ៉ប បាន ចាត់ - 
វិធាន ការ មក លើ កម្ពុជា យើង 
តាមរយៈ ការ ដក  EBA ២០% 
កាលពី ខៃ សីហា ឆ្នាំ មុន ។ ខ្ញុំ គិត 
ថា  នៅ ក្នុង វៃទិកាសន្ទនា បៃប 
នយោបាយ ដចូនៅក្នងុ កចិ្ច អាសុ-ី 
អរឺ៉បុនៃះ កម្ពជុាគរួតៃ ឆ្លៀតឱកាស 
បង្ហាញ  ពីជំហរ...តទៅទំព័រ  ៧

មន្តេ ីនគរ បាល ពេយាយាម ពន្លត់ ភ្លើង  ។ រូបថត នគរ បាល

ជន ទំាង ៤ នាក់ ដេល ក្លេង លិខិត បង្គាប់ ការ នាយក រដ្ឋ មន្តេ ី តេវូ បាន ចោទ បេកាន់  និង ឃំុ ខ្លនួ។ រូបថត FN

ជន៤នាក់ក្លែងលិខិតបង្គាប់ការនាយករដ្ឋមន្តែី
តែវូតុលាការចោទបែកាន់និងបញ្ជនូទៅឃំុខ្លនួ

សៀវភៅ«កម្ពជុាឆ្នាំ២០២១»នឹងតែវូបោះពុម្ព
ដើមែបីចែកជូនគណៈបែតិភូមកបែជំុអាសីុ-អឺរុ៉ប

ភ្លើងឆែះឃ្លាងំស្តកុកម្ទែចកែណាត់ទំាងសែងុដែលមានតម្លែបែមាណ២០មឺុនដុលា្លារ



តពីទំព័រ ១...ផ្ស្ងទៀតដ្លមាន
អាសយដ្ឋាននៅភ្នពំញ្ត្វូបានដក់ឱយ្
ពយ្ាបាលនៅមន្ទរីពទ្យ្មតិ្តភាពខ្មរ្-សវូៀត
ចនំនួ២នាក់ពយ្ាបាលនៅមណ្ឌលសខុភាព   
ចាកអ់ង្៤នាក់នងិ២១នាក់ផស្ង្ទៀត
ត្ូវបានដក់ឱ្យសម្កព្យាបាលនៅ
មណ្ឌលចត្តាឡីស័ករាជធានីភ្នំព្ញ។
គតិត្មឹថ្ងទ្២ី៨កមុ្ភៈ២០២១កម្ពជុា

មានអ្នកវជិ្ជមានកវូដី១៩ចនំនួ៨០៥នាក់
ក្នុងនោះអ្នកដ្លបានព្យាបាលជាសះ-
ស្បើយចនំនួ៤៧៧នាក់នងិអ្នកជងំឺកពំងុ
សម្កព្យាបាលមានចំនួន៣២៨នាក់។
សច្ក្តីជនូដណំងឹរបស់កស្ងួសខុាភ-ិ 

បាលចុះថ្ងទ្២ី៧កមុ្ភៈឱយ្ដងឹថាកស្ងួ
នងឹបង្កើនទកីន្លង្ចាក់វ៉ាកសំ់ាងនៅតម-
បណ្តាខ្ត្តចំនួន១៥បន្ថ្មទៀត ដ្ល
មានមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កចំនួន៨៣កន្ល្ង
ចាបព់ីថ្ងទ្១ីខម្នីាឆ្នាំ២០២១។ខត្្ត
ចំនួន១៥នោះ រួមមាន ខ្ត្តក្ច្ះ
មណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្ះវិហារស្ទឹងត្ង
ត្បូងឃ្មុំ កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំងព្វ្ង
កំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបតក្វ
កំពត និងខ្ត្តកណ្តាល។ដូច្ន្ះរួមទាំង
១៥ខត្្តដល្បង្កើតឲយ្មានទីតងំចាក-់
វ៉ាក់សំាងកម្ពុជាបានពង្ីកទីតំងចាក់-
វ៉ាក់សាំងរហូតទូទាំង២៥រាជធានី-ខ្ត្ត។
អ្នកនាពំាកយ្ក្សងួសខុាភបិាលលោក- 

ស្ីឱ វណ្ណឌីនពីម្សិលមិញ ឱ្យដឹងថា៖
«បច្ចបុប្ន្ននះ្កម្ពជុាស្ថតិនៅក្នងុសា្ថានភាព 
ចម្លងជាចង្កោមៗរាយបា៉ាយតមកន្ល្ង

នមីយួៗហើយ។វ៉ាក់សាងំកវូដី១៩ត្១មខុ    
មិនម្នជាដំណោះស្យមាសសម្ប់
ទបទ់ល់ឆ្លើយតបទៅនងឹការរាតតប្ាតជងំឺ
កវូដី១៩នោះឡើយ។ការវ៉្ឈ្នះកវូដី១៩
នៅពល្ន្ះមនិម្នរពំងឹលើត្វ៉ាក់សាងំ
១មខុប៉ណុោ្ណោះទ។្វធិានការរមួគ្នាមាន៣
ការពារ+៣កំុ+ចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩=
បង្កើតបាននូវកងការពារដ៏រឹងមំាសម្ប់
បុគ្គលក្នុងការការពារពីភាពធ្ងន់ធ្ងរសុខ-
ភាពដ្លអាចកើតមានឡើងពីការវ្៉លុក
របស់វីរុសកូវីដ១៩និងកាត់បន្ថយបាននូវ
បន្ទកុចូលសម្កព្ទ្យផងនិងកាត់បន្ថយ
បានជាអតិបរមានូវការកើតជំងឺន្ះក្នុង
សហគមន៍ផង។ដូច្ន្ះការចាក់វ៉ាក់សំាង
ក៏កំពុងត្ធ្វើជាបន្តបនា្ទាប់ អាស័្យលើ
ចំនួនវ៉ាក់សំាងដ្លមានបច្ចុប្បន្ន។
ទាកទ់ងព្តឹ្តកិារណ៍កវូដី១៩ន្ះរដ្ឋមន្្តី 

កស្ងួសខុាភបិាលលោកមម៉ប៊នុហង្
កាលពីថ្ងទ្២ី៦កមុ្ភៈបានសមច្បង្កើត
អនុគណៈកម្មការគ្ប់គ្ងសន្តិសុខនិង
សណ្តាប់ធា្នាប់នៅតមគោលដៅនងិតបំន់
ចត្តាឡសីក័ដើមប្ីបយ្ទុ្ធបឆ្ងំនងឹជងំ-ឺ
កវូដី១៩។សច្ក្តីសម្ចន្ះបានតង្-
តំងលោកហ៊ុនមា៉ាណ្តអគ្គម្បញ្ជាការ-  
រងន្កងយោធពលខ្មរភូមិន្ទ និងជា
ម្បញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក ជាប្ធាន
ន្អនគុណៈកម្មការគប្គ់ង្សន្តសិខុនងិ   
សណ្តាបធ់ា្នាប់នៅតមគោលដៅនងិតបំន់
ចត្តាឡសីក័ដើមបី្បយ្ទុ្ធបឆ្ងំជងំឺកវូដី-
១៩អមដោយអនបុធ្ានអចន្ិ្តយ៍មា្នាក់
អនុប្ធាន៤នាក់និងសមាជិក៨នាក់។
អនុគណៈកម្មការមានតនួាទីនងិភារកចិ្ច  

ក្នងុការគប្គ់ង្គោលដៅនិងតំបន់ចត្តា-
ឡីស័កដោយដឹកនំានិងសមប្សម្លួ
ការងារគប្គ់ង្សន្ដសិខុនងិសណ្តាប់ធា្នាប ់ 
ត្ួតពិនិត្យវយតម្ល្និងកិច្ចការផ្ស្ងៗ
ទៀតដ្លពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខសណ្តាប់-
ធា្នាប់នៅតំបន់មណ្ឌលចត្តាឡីស័ក។
ពាក់ព័ន្ធការដក់ពង្យកមា្លាំងសន្តិ-

សុខ អ្នកនាំពាក្យន្ស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលរាជធានីភ្នំព្ញលោកសានសុខ-
សហីាបប់្ពីម្សលិមិញថាស្នងការដ្ឋាន-
នគរបាលរាជធានីភ្នពំញ្បានដក់កមា្លាងំ    
ពងយ្ជាង៦០០នាក់នៅទតីងំធ្វើចត្តា-  
ឡសីក័នងិទតីងំដល្ត្វូបទិបណោ្តាះ-
អាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងព្ឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍២០កុម្ភៈដើម្បីបន្តឹងសណ្តាប់ធា្នាប់។ 
លោកថា៖«មកដល់ព្លន្ះ យើង

ប្ើបស្់កមា្លាងំជាង៦០០នាក់នៅតម
គោលដៅជាង៧០កន្ល្ង។កមា្លាំងរបស់
យើងដក់ប្ចំាការ២៤[ម៉ាង]លើ
២៤[ម៉ាង]ដោយយើងច្កវ្នគ្នា»។
លោកថា៖«ជារួមសា្ថានភាពប្សើរត្

នៅមានភាពមនិបក្ត្ីតចិតចួព្ះអ្នក-
ដ្លត្ូវចូលធ្វើចត្តាឡីស័កនិងអ្នកចូល
ធ្វើត្ស្ត ពួកគត់មិនសូវសា្តាប់ក្ុមគ្ូ-
ព្ទ្យ។ដល់ព្លសមត្ថកិច្ចយើងចូល
ណ្នាំបន្ថ្ម ពួកគត់ក៏សា្តាប់តមការ-
ណ្នា ំគ្ូព្ទ្យ»។ជាមួយគ្នាន្ះកម្ពុជា
សម្ចឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជូន
កម្មករប្មូលសំរាមនៅរាជធានីភ្នំព្ញ
ដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្ចិត្ត។
សច្ក្តីជនូដណំងឹរបស់កស្ងួសខុាភ-ិ

បាលពីម្សិលមិញថា តមអនុសាសន៍

ណន្ាំនងិការយកចតិ្តទកុដក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្ន
ការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩ដ្លជាជំនួយ
មនុស្សធម៌ដ៏ថ្ល្ថា្លារបស់ចិនត្ូវបានអនុ-
ញ្ញាតឱ្យបន្តចាក់ជូនកម្មករប្មូលសំរាម
នៅរាជធានីភ្នំព្ញបន្ថ្មលើក្ុមមនុស្ស
ដល្ជាបគុ្គលកិសខុាភបិាលកងកមា្លាងំ-
ប៉ូលិសជាតិនិងអាជា្ញាធរជួរមុខ។ក្សួង
សុខាភិបាល បានអញ្ជើញកម្មករប្មូល
សរំាមនៅរាជធានីភ្នពំញ្ដ្លមានអាយុ
ចាប់ព១ី៨ដល់៥៩ឆ្នាំទៅទទលួការចាក់
វ៉ាក់សាំងដោយឈរលើគោលការណ៍
ស្មគ័ច្តិ្តចាបព់ីថ្ងទ្២ី៨កមុ្ភៈនៅមន្ទរីពទ្យ្    
ចនំនួ៨ទតីងំ។ក្នងុនោះរមួមានមន្ទរីពទ្យ្ 
បង្អ្ករាជធានីភ្នំព្ញ មន្ទីរព្ទ្យបង្អ្ក-
ពក្ព្នាមន្ទរីពទ្យ្បង្អក្ចប្ារអពំមន្ទរី-
ពទ្យ្បង្អក្ដង្កោមន្ទរីពទ្យ្បង្អក្មតិ្តភាព
កម្ពជុា-ចនិសន្សខុមន្ទរីពទ្យ្បង្អក្ចត-ុ 
មុខមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កសម្ដ្ចឪសម្ដ្ចម៉្
និងមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កពោធិ៍ចិនតុង។
ជាមយួគ្នាន្ះទសី្តកីារគណៈរដ្ឋមន្្តីបាន- 

បើកកចិ្ចបជ្ុំមយួដកឹនាំដោយលោកហ៊នុ
សន្មសិ្លមញិដើមប្ីពនិតិយ្សច្ក្តពីង្-
ចប្ាប់ស្តពីីវធិានការទបស់ា្កោត់ការឆ្លងរាល-
ដលជងំឺកវូដី១៩នងិជងំឺឆ្លងកាចសាហាវ
ដ្លប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណៈ។
យោងស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានស្តីពី

លទ្ធផលន្សម័យប្ជុំគណៈរដ្ឋមន្្តី
បានពនិតិយ្នងិពភិាកស្ាលើសច្ក្តីពង្-
ចប្ាប់ស្តពីីវធិានការទប់សា្កោត់ការឆ្លងរាល- 
ដលជងំឺកវូដី១៩នងិជងំឺឆ្លងកាចសាហាវ  
និងប្កបដោយគ្ះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្ស្ង-

ទៀត។សច្ក្តីពង្ចប្ាប់ន្ះបង្កើតឱយ្មាន   
មូលដ្ឋានគតិយុត្តមួយរឹងមាំ និងគ្ប់-
ជ្ងុជយ្បន្ថម្ទៀតដល់ការគប្់គង្
សា្ថានការណ៍ន្ការឆ្លងរាលដលន្ជំងឺ
កវូដី១៩នងិជងំឺឆ្លងកាចសាហាវប្កប-
ដោយគ្ះថា្នាក់ផ្ស្ងទៀតនៅកម្ពុជា។
គណៈរដ្ឋមន្្តីថាស្ចក្តីព្ងច្បាប់ន្ះ

ត្ូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិការណ៍ដ្ល
ពិភពលោកកំពុងប្ឈមនឹងការឆ្លងរាល-
ដលន្ជងំឺកវូដី១៩កានត់្សាហាវស្មគុ-
សា្មាញនិងក្នុងទ្ង់ទ្យកាន់ត្ធំបង្កឱ្យ
ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សខុភាពសាធារ-
ណៈវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមព្មទាំង
ជីវភាពរស់នៅជាប្ក្តីន្មនុស្សជាតិ។
តមសច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ានការរៀបចំ

សច្ក្តីពង្ចប្ាប់ន្ះដោយសារកម្ពជុា
ធា្លាប់បានឆ្លងកាត់ការផ្ទុះរាលដលន្ជងំឺ
កវូដី១៩។ប៉នុ្ត្រដ្ឋាភបិាលបានដក់ចញ្   
នូវវិធានការជាបន្តបនា្ទាប់ដ្លបានបញ្ចប់
ដោយជោគជយ័នវូព្តឹ្តកិារណ៍ន្ការឆ្លង
រាលដលនជ្ងំនឺ្ះចនំនួ២លើកគឺលើក
ទ១ីហៅថា«ព្តឹ្តកិារណ៍៣វចិ្ឆកិា២០២០» 
និងលើកទី២ជាព្ឹត្តិការណ៍ន្ការឆ្លង
រាលដលចូលសហគមន៍ជាលើកដំបូង
ហៅថា«ព្តឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២៨វចិ្ឆកិា
២០២០»។សច្ក្តីបក្ាសសង្កតធ់្ងនថ់ា
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងប្ឈមមុខនឹង
ការឆ្លងរាលដលន្ជងំឺកវូដី១៩ជាលើក- 
ទី៣ ដ្លហៅថា «ព្ឹត្តិការណ៍សហ-
គមន៍ ២០កុម្ភៈ ២០២១»ដ្លមាន
សភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមានទ្ង់ទ្យធំជាង
ព្ឹត្តិការណ៍២លើកមុនៗ៕
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កម្ពជុាបន្តរកឃើញ...

ស្ថានទូតកម្ពជុាប្រចំាប្រទ្រសកូរ៉្រ ជួយពលករខ្ម្ររមាន ជំងឺ 
ឱ្រយត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ក្រយនំាទៅព្រយាបាលបានធូរស្រល

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈឯកអគ្គរាជទតូកម្ពជុា
បច្ាំសាធាណរដ្ឋករូ៉្លោកឡងុ
ឌីម៉ង់បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ
ថ្ងអ្ាទតិយ្ថាក្មុការងារសា្ថានទតូ
បានជយួអន្តរាគមន៍ដល់ពលករ
ខ្ម្រមា្នាក់ ដ្លមានជំងឺបាត់បង់
សា្មារតី ឱ្យបានត្ឡប់ទៅកាន់
បទ្ស្កម្ពជុាវញិហើយបនា្ទាប-់
ពីបានជយួអន្តរាគមន៍នាយំកទៅ
ពយ្ាបាលនៅមន្ទរីពទ្យ្ក្នងុបទ្ស្
កូរ៉្បានធូរស្លឡើងវិញ។
លោកឡងុឌមីង៉់បានថ្លង្ថា

ពលករខ្ម្រដ្លមានជំងឺបាត់-
បង់សា្មារតីឬភ្លច្ការចងចាំនោះ
ឈ្មាះរ៉នមករាជាកម្មករបម្ើ
ការងារនៅក្នុងរោងចក្ផលិត
គ្ឿងបនា្លាស់ និងដំឡើងទូ-
ទកឹកកមយួក្នងុតបំន់Gimhae
ភាគខាងតប្ងូទកី្ងុBusan។
បនា្ទាប់ពីជួយអន្តរាគមន៍នាំ
ពលកររបូនោះយកទៅពយ្ាបាល
នៅក្នុងមន្ទីរព្ទ្យ រហូតបាន-
ធរូសល្ឡើងវញិក្មុការងារ
សា្ថានទតូកប៏ានជយួអន្តរាគមន៍
រៀបចំឯកសារផ្ស្ងៗជូនដល់
គត់ដើមបី្តឡ្ប់ទៅកម្ពជុាវញិ

ផងដ្រព្ះគត់បានធ្វើឱ្យ
បាត់បង់នូវឯកសារសំខាន់ៗ
មួយចំនួនរួមមានលិខិតឆ្លង-
ដ្ន និងបណ្ណសមា្គាល់ខ្លួននៅ
កន្លង្ការងាររបស់ពលករនោះ
ក្នុងប្ទ្សកូរ៉្ជាដើម។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«នៅ

ព្លន្ះ គត់បានទៅដល់
ប្ទ្សកម្ពុជាវិញហើយ និង
កពំងុធ្វើចត្តាឡសីក័១៤ថ្ង្នៅ
ក្នងុមន្ទរីពទ្យ្មតិ្តភាពកម្ពជុា-រសុស្ុី
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ»។
បើតមលោកឯកអគ្គរាជទូត

ក្នុងអំឡុងព្លធ្វើដំណើរតម-
ជើងយន្តហោះពីកូរ៉្មកកម្ពុជា
វញិកាលពីយប់ថ្ងទ្ី២៦ខ្កមុ្ភៈ
ឆ្នា២ំ០២១លោករន៉មករាត្វូ-
បានក្ុមការងារសា្ថានទូត ជូន-
ដណំើររហតូដល់ខាងក្នងុពល្ាន- 
យន្តហោះនងិបានផ្ដាផំ្ញើដល់មតិ្ត
រួមការងាររបស់គត់មួយចំនួន
ព្មទាំងពលករខ្ម្រនៅកូរ៉្
មយួចនំនួទៀតដល្ត្វូធ្វើដណំើរ
តឡ្ប់មកកម្ពជុាវញិដរ្នោះជយួ
មើលថរ្គត់រហតូដល់ភ្នពំញ្។
ក្ុមការងារក៏បានទាក់ទងដល់
ក្មុគ្សួាររបស់គត់នៅកម្ពជុា
ឱ្យមកចំាទទួលគត់ ព្លគត់

ទៅដល់ព្លានយន្តហោះអន្តរជាតិ
ភ្នំព្ញផងដ្រ។
ចំពោះករណីស្ត្ីខ្ម្រមា្នាក់

ឈ្មាះឌចុរតនាដល្បានរៀប-
ការជាមួយបុរសជនជាតិកូរ៉្
ហើយបានបាត់ខ្លួន ក្យពី
នាងបានទៅរស់នៅផ្ទះខាងប្ដី
ក្នុងទីក្ុង Seoul បានជាង
២ខ្ដោយគ្មានមលូហត្ុនោះ
លោកឡុងឌីម៉ង់ បានប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា ២ថ្ង្ក្យពី
សា្ថានទូតបានប្កាសស្វ្ងរក
នាងតមប្ព័ន្ធ Facebook
ផ្លូវការរបស់សា្ថានទូត[ខ្ម្រនៅ
កូរ៉្]កាលពីថ្ង្ទី២២ ខ្កុម្ភៈ
ឆ្នា២ំ០២១នាងបានផ្ដល់ដណំងឹ
តមរយៈCommentលើបព្ន័្ធ
Facebook ថា នាងមាន
«សវុត្ថភិាព»ជាធម្មតប៉នុ្ត្នាង
មនិប្ប់ពីទតំីងដល្នាងកពំងុ
សា្នាកន់ៅនោះទ។្ទោះយ៉ាងណ  
ក្ុមការងារសា្ថានទូតនៅត្
ទទូចសុំឱ្យនាងមកបងា្ហាញខ្លួន
នៅសា្ថានទូតដើម្បីរាយការណ៍
ពីមលូហត្ុដល្នាឱំយ្នាងត្វូ
គ្ចច្ញពីផ្ទះបុរសជាប្ដីជាប្- 
យោជន៍ដើម្បីសា្ថានទូតមានកិច្ច-  
ជួយអន្តរាគមន៍តមផ្លូវច្បាប់៕
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មន្ត្រីច្រនចោលរបាយការណ៍ថានៅមានបទល្មើសព្រឈើទ្រង់ទ្រយធំនៅព្រឡង់
នៅ សុី វុត្ថា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ បរសិ្ថាន  ចៃន- 
ចោល  របាយ ការណ ៍រប ស ់អង្គការ 
លើក លៃង ទោស អន្តរ ជាត ិ(Am- 
n esty International) និង 
បណ្តាញ សហគ មន៍ ពៃ ឡង់(PL- 
CN) ដៃល  ថា នៅ    កើត មាន បទ- 
ល្មើស ពៃ ឈើ ទៃង់ទៃយ ធំ នៅ 
តំបន់ ពៃ ឡង់  បនា្ទាប់ពី កៃសួង 
បរសិ្ថា ន     បាន ហាមឃាត ់បណ្តាញ 
សហគមន៍ ពៃ ឡង់ មិន ឱៃយ ចុះ លៃបា ត  -  
ពៃ រយៈ ពៃល ១ ឆ្នាំ។ 

លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសងួ បរសិ្ថាន  បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ពី មៃសិលមិញ ថា របា យការណ៍ រប ស់ 
ស្ថាបន័ ទាងំនៃះ គជឺា យទុ្ធនា ការ 
ដៃល រៀបចំឡើង  ក្នងុ ចៃតនា ទុច្ច -  
រិត   ដើមៃបី ធ្វើ វិទ្ធងៃសនា បៃឆំងនឹង 
រាជ រដ្ឋាភបិាល  លើ ការងារ គៃបគ់ៃង 
និង អភិរកៃស ធនធាន ធម្មជាតិ តៃ - 
ប៉ណុ្ណោះ។ លោក ថ្លៃងថា៖«ពកួគៃ 
ពោរពៃញ ដោយ ជងំ ឺតឯួកនងិ គតិ 
ថា  មានតៃ កៃមុ ខ្លនួ ជា អ្នកការ ពារ 
ធន ធាន ធម្មជាតិ ដៃល តាមពិត  
គៃ  ន់តៃ ជាការ អនុវត្ត ផៃនការ 
ចិញ្ចមឹ ទំនាស់បង្កើត ភាព អនា ធិប - 
តៃយៃយ និង បន្ត លើកទឹកចិត្ត ការ- 
រំលោភ បំពាន  ចៃបាប់»។ នៃះ គឺជា 
ការ បៃមាថ លើ ការលះបង់របស់ 
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស និង សហគមន៍ 
តំបន ់ការពារធម្មជាតិ ដៃល កំពុង 
ឈរ  ជើង ការពារ ធនធាន ធម្មជាត ិ
និង បាន ខិតខំ ការពារ និង អភិរកៃស 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ។ 

បើ តាម លោកភក្តៃសៃចក្ត ីថ្លៃ ង- 
ការណ ៍រប ស ់អង្គការ លើកលៃង- 
ទោស អន្តរជាត ិ គជឺា សៃចក្តថី្លៃង- 
ការណ៍ បៃប ទមា្លាប់ អាកៃក់ របស់ 
អង្គការ នៃះ  ដៃលមាន ចរតិ រិះគន ់
ដើមៃបី បំផ្លាញ  ជៃក កៃម ស្លាក សិ ទ្ធ ិ- 
មនុសៃស សៃរីភាព  និង បៃជា ធិប - 
តៃយៃយ។ អង្គការ មយួ នៃះ តៃងតៃ 
ផ្តល ់ការគាទំៃ លើកទកឹចតិ្ត  កៃមុ- 
ជន បពំាន ចៃបាបន់ងិ ញុះញង ់ដោយ 
មនិចៃះ ខ្មាសអៀន  ឱៃយ ជន ទាងំនោះ 
បន្ត បៃពៃតឹ្ត ល្មើសចៃបាប។់ អង្គការ 
នៃះ  គរួបៃកាន ់យក ភាព ស្មាះតៃង ់
ស ុចរតិភាព នងិ វជិា្ជាជវីៈ  ក្នងុ ការ- 
ចៃញ សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ ។ 

ជាមួយគា្នានៃះលោក នៃតៃ ភ ក្តៃ 
បញ្ជាក់ទៀតថា កៃសួងបរិស្ថាន 

ក ៏គា្មាន ភាពចាបំាច់  តៃវូ ឆ្លើយតប 
នងឹ របាយការណ ៍របស ់ប ណ្តា ញ  
សហគមន៍ ពៃ ឡង់  ដៃល ជន- 
បរទៃស ជួយ រៀបចំ  និង ចងកៃង 
ឱៃយ នោះទៃ  ហើយ របាយការណ៍ 
ពួកគៃ មិន ឆ្លុះបញ្ចាំង ការពិត ពី 
កចិ្ច ការពារ  នងិ អភរិកៃស ដៃនជមៃក 
សត្វពៃ  ពៃ ឡង ់ទាងំមលូ ដៃរ គ ឺ
គៃនត់ៃ រៀបច ំចងកៃង ឡើង  ក្នងុ 
ទិដ្ឋភាព អវិជ្ជមាន កៃម របៀប - 
វារៈ នយោ បាយ ទុច្ចរិត និង ដើមៃបី 
ស្វៃងរក ជំនួយ គាំទៃ សកម្មភាព 
របស់ ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ។  

លោក ភក្តៃ ថ្លៃងថា៖«របាយ- 
ការណ៍ នៃះ  ក៏ គា្មាន បច្ចុបៃបន្នភាព 
ដៃរ ខណៈ បៃតិបត្តិ ការ របស់ 
កៃសួង បរិស្ថាន និង ដៃគូ បានធ្វើ 

ពៃញ ១ ឆ្នា ំ២០២០ ក្នងុ ការការ  ពារ 
នងិ អភរិកៃស បាន ទទលួ លទ្ធផល 
ល្អ ក្នុងការ ទប់ស្កាត់បង្កៃប បទ - 
ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ»។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ណ លោក ភក្តៃ 
បាន ទទួល ស្គាល់ ថា បទល្មើស 
ធនធាន ធម្មជាត ិ នៅ បន្ត កើត មាន 
នៅក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ រួម 
នឹង ដៃន ជមៃក សត្វពៃ ពៃ ឡង់ 
ប៉នុ្តៃ បទល្មើស ទៃងទ់ៃយ ធ ំលៃង 
មាន ទៀតហើយ នៅមាន កើតឡើង 
តៃ  បទល្មើស ទៃង់ ទៃយតូចៗ ដៃ ល  
ជន ល្មើស មយួ ចនំនួ  បន្ត លចួ ធ្វើ 
សកម្ម ភាព ដោយ ខុស ចៃបាប់។

របាយការណ៍ របស់ អង្គការ 
លើកលៃងទោស អន្តរជាតិ ដៃល 
ចៃញ ផៃសាយ កាលព ីថ្ងៃទ៥ី ខៃកមុ្ភៈ 

បាន អះអាង ថា ការផ្អាក សកម្ម - 
ភាព  នៃ ការ លៃបាត ពៃ  របស់ កៃុម- 
បណ្តាញ សហ គមន ៍ពៃ ឡង ់នងិ 
កា រប ង្កៃ បសកម្មជន បរិស្ថាន 
នៅក្នងុ រយៈពៃល ពៃញ ១ឆ្នា ំកន្លង 
មកនៃះ បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការគ ំរាម- 
កំហៃង យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  ដល់ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ ឡង់។

ជាមួយ គា្នានៃះដៃរ បណ្តាញ 
សហគមន៍ ពៃ ឡង់ (PLCN) 
កាលពី ថ្ងៃ២៧ ខៃកុម្ភៈ ក៏ ចៃញ 
ផៃសាយ របាយ ការណ៍ ឃា្លា ំមើល លើ ក  
ទ៩ី ស្តពី ីស្ថាន ភាព ពៃ ឡង ់ដោយ 
អះ អាង ដៃរ ថា ការហាមឃាត់ 
របស ់រា ជ រដ្ឋាភបិាល លើ ការ លៃបាត 
ពៃរបស់ សហគមន៍ កំពុង ជំ រុញ 
ឱៃយមាន ការ កាប់ បំផ្លាញ ពៃឈើ 
កាន់តៃ ចៃើនឡើង  នៅក្នុង តំបន់ 
ពៃ ឡង់។ PLCN បញ្ជាក់ថា៖ 
«ទិន្នន័យ ផ្កាយរណប ស្តីពី ការ - 
បាត់បង់ ពៃ ឈើ  បាន បងា្ហាញ ពី 
ការជាប់ ទាក់ទង គា្នា រវាង ការ ហា ម- 
ឃាត់ ការ លៃបាត របស ់PLCN និង 
ការកើនឡើង នៃ សកម្មភាព កាប់ 
ឈើ ខុសចៃបាប់ ដោយ កៃុម ហ៊ុន 
ដៃល កំពុង បៃតិ បត្តិការ នៅកៃបៃរ 
តំបន់ ពៃ ឡង់»។

បណ្តាញ សហគមន៍ ពៃ ឡង់  
បាន លើកទឹកចិត្ត ដល់ រាជរដ្ឋា - 
 ភិបា ល គួរ អនុ វត្តបទ បៃបញ្ញត្តិ និង 
ចៃបាប់ ដៃលមាន សៃប់ស្តីពី ការ-  
ការ ពារ ពៃ ឈើ នងិ បាន អពំាវនាវ 
ដល់ បៃជាជន កម្ពុជានងិ ពភិព លោ ក  
ឱៃយ ចលូរមួ ឱៃយ បាន សកម្ម ក្នងុការ- 
ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ។ 

លោក ខៃ ម សុ ខី សមាជិក 
បណ្តាញ សហគមន ៍ពៃ ឡង ់បៃចា ំ
នៅ ខៃត្តពៃះវិហារ ថ្លៃងថា ចាប់- 
តំាងពី កៃសួងបរិស្ថាន មិន អនុ ញ្ញា ត 
ឱៃយ បណ្តាញ សហគមន៍ ពៃ ឡង់  
ចលូរមួ លៃបាត ពៃ  កាលព ីខៃកមុ្ភៈ 
ឆ្នាំ២០២០ រហូត ម កដល់ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ននៃះ បទល្មើស ពៃឈើ  
ការ ធ្វើ អាជីវ កម្មឈើ  និង ការ-   
កាប់ ឈើ រាន យក ដី នៅតៃ បន្ត 
កើតមាន ជា ហូ រហៃ។ ទោះជា 
យ៉ាង ណ  នៅ  ពៃល ដៃល  បណ្តាញ 
ពៃ ឡង ់ចុះ លៃបាត ក៏មាន សកម្មភាព 
បទ  ល្មើស ដៃរ ប៉ុន្តៃជន ល្មើស 
មានការ ភ័យ ខ្លាច។

លោក ថ្លៃងថា៖«នៅពៃលដៃល 
សមា ជកិ ប ណ្តា ញ សហគមន ៍ពៃ- 
ឡង់ ចុះ លៃបាត ជនល្មើស មានការ -   
រអា ដៃរ ប៉ុន្តៃ បច្ចុបៃបន្ននៃះ ធ្វើការ 
តៃម ន្តៃ ីកៃសងួបរសិ្ថាន តៃមា្នាកឯ់ង 
និង មាន មន្តៃ ីតិចហើយ ទំហំ ដី មា  ន 
ជតិ កន្លះ លាន ហកិតា បទ ល្មើ ស 
ក៏បាន ដៃ ដៃរ។ បើ កៃសួង នៅតៃ 
បន្ត មានការ រតឹតៃបតិ ទៀត ពៃ  ឈើ 
នឹង នៅតៃ បន្ត ហិនហោច»។

ប៉នុ្តៃ បើតាម លោក នៃតៃ ភក្តៃ 
ក្នុង រយៈពៃល ចុងកៃយ នៃះ  
កៃសួង បរិស្ថាន  បាន សហការ ជា-  
មួយ គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ ទប់ ស្កាត ់
និង បង្កៃប បទល្មើស ធនធាន- 
ធម្មជាត ិយ៉ាង ជតិស្នទិ្ធ  ក្នងុ ការចុះ 
ទប់ស្កាត់  និង បង្កៃប បទល្មើស 
ធន ធាន ធម្មជាត ិ នៅក្នងុ តបំន ់ដៃ ន  
ជមៃក សត្វ ពៃ  ពៃ ឡង់  បៃកប- 
ដោយ ការ ទទួល ខុស តៃវូ ខ្ពស់ ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ការពារ 
អ្នក បៃើ បៃស ់ កចិ្ច ការ បៃកតួ បៃជៃង  
នងិ បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្ល ំ (ក.ប.ប)  
នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម  បៃប់ ឱៃយ 
មា្ចាស់ កៃុមហ៊ុន  សហ គៃស  
សបិៃបករ  ពាណជិ្ជករ  នងិ អាជវីករ 
ផ្ដល់ ព័ត៌មាន  បើ សងៃស័យ ករណី 
មាន ជន ខិល ខូច បន្លំ ខ្លួន ជា មន្តៃី 
អគ្គនា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  ទៅ ដើរ 
ជំរិត ទារ បៃក ់។  នៃះ បើ តាម សៃច- 
ក្ដី បៃ កាស ព័ត៌ មាន ។

លោក ផន អូន  អគ្គនាយក  
នៃ អគ្គនា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  ថ្លៃង 
កាល ព ីថ្ងៃ មៃសលិ មញិ ថា ក្នងុ រយៈ- 
ពៃលថ្មីៗ នៃះ  មាន ជន ខិល ខូច 
មួយ ចំនួន  បាន បន្លំ ខ្លួន ជា មន្តៃី 
អតីត កាំកុង តៃូល  ឬ ជា មន្តៃី អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  យក តួនាទី  
និង ភារកិច្ច ថ្មី នៃះ  ដើរ ជំរិត ទារ-  
 បៃក ់ ព ីមា្ចាស ់កៃមុហ៊នុ  សហគៃស  
សបិៃបករ  ពាណជិ្ជករ  នងិ អាជវីករ  
ដោយ ធានា ជយួ ដោះ សៃយ បញ្ហា 

ឬ សមៃប សមៃួល លើ បាតុ ភាព 
ណ មយួ  ឬ ជា ថ្នរូ នងឹ ការ មនិ ចុះ- 
តៃតួ ពិនិតៃយ ពី មនៃ្ដ ីជំនាញ ជា ដើម ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«យើង បាន ដក កំា - 
កុងតៃូល ចៃញ អស់ ហើយ  តាំង 
ពីឆ្នាំ ២០១៩  គឺ មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ 
យក លយុ គៃ ទៃ។  ឥឡវូ មនៃ្ដ ីយើង  
មាន លទ្ធភាព តៃ ក្នុង  ការ អនុវត្ដ - 

ចៃបាប់  ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ចៃបាប់ និង 
ការ តាក់ តៃង ឯកសរ ចៃបាប់ មួយ 
ចនំនួ  ទាក ់ទង នងឹ កចិ្ច ការពារ អ្នក- 
បៃើ បៃស់  កិច្ច ការ បៃកួត បៃជៃង  
និង បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្លំ  ក្នុង ការ- 
តៃៀម លក្ខណៈ ដើមៃបី អនុ វត្ដ បន្ត » ។

លោក  ផន អូន   បញ្ជាក់ ថា  បើ - 
សនិ ជា ពាណជិ្ជករ  អាជវីករ  ឃើញ 

មាន ករណី ការ ទាម ទារ បៃក់ ណ - 
មួយ  ដៃល កើត ឡើង តៃូវ កំណត់  
អត្ដ សញ្ញាណ បគុ្គល នោះ ឱៃយ បាន  
រួច ផ្ដល់ អត្ត សញ្ញាណ មក កាន់ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន  ក.ប.ប។  អគ្គ - 
នាយក ដ្ឋាន ក.ប.ប  នងឹ  ចៃញ ការ 
ពនិយ័ អន្តរការណ ៍មយួ ទៀត  ដៃល 
តៃវូ ពនិយ័ ចពំោះ អ្នក ដៃល បៃកប 
អាជីវកម្ម  មិន សុចរិត ។ 

លោក  បាន ថ្លៃង ថា ៖« ឥឡវូ យើង 
កពំងុ តៃ ពភិាកៃសា ជាមយួ អន្តរ  កៃសួង  
មាន កៃសួង យុត្ដធិម៌  កៃសួ ង សៃដ្ឋកចិ្ច  
និង ហិរញ្ញវត្ថុ  និង កៃ សួង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ។  បើ សនិ ជា ជន ខលិ ខចូ  ដៃល 
ជំរិត ទារ បៃក់ នោះ ជា មនៃ្ដី  យើង 
នឹង  អនុវត្ដ ទោស តាម ចៃបាប់  មនៃ្ដី 
រាជ ការ និង កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ 
បៃទៃស កម្ពុជា »។

យោង តាម សៃច ក្ដ ី បៃកាស ព័ត៌ - 
មាន  របស ់អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥  ខៃ កុម្ភៈ   បញ្ជាក់ 
ថា  ដើមៃបី ទប ់ស្កាត ់នវូ រាល ់សកម្ម- 
ភាព ឆបោក ខង លើ  នងិ ដើមៃបី វៃក 
មខុ ជន ខលិ ខចូឱៃយ ទទលួ ខសុ តៃវូ   

ចំពោះ  មុខ ចៃបាប់  បៃ សិន បើមា្ចាស់ 
អាជវីកម្ម អាជវីករ  នងិ សធារណជន  
មាន ការ សងៃស័យ ជាយថា ហៃតុ 
ណ មួយ  សូម ផ្តល់ ព័ត៌ មាន មក 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  តាម រយៈ  
ហ្វៃស ប៊កុ  « អគ្គ. ការពារ  អ្នក បៃើ- 
បៃស ់ កិច្ច ការ បៃកួត បៃជៃង  នងិ 
បង្កៃប ការ ក្លៃង បន្លំ  (CCF) »  
ឬលៃខ ទូរស័ព្ទ  ០២៣ ២៣១ 
៨៥៦/០១២ ៥២៦ ៦៦០/០១២ 
៩២៥ ៣១៧/០១២ ៨២៨ 
២៣២/០៩២ ៨៣០ ៨៥៦ ។

បើ តាម សៃច ក្ដ ីបៃ កាស ពត័ម៌ាន 
ដដៃល   នៅ រៀង រាល់ ពៃល ចៃញ 
បៃតិបត្តិ ការការងារ  ក្នុង ដៃន ស មត្ថ-  
កិច្ច របស់ ខ្លនួ  មន្តៃ ីជំនាញ រប ស់   
ក.ប.ប  បៃើ បៃស់ ឯក សណ្ឋាន 
ការងារ  សញ្ញា សមា្គាល់  សញ្ញា 
សក័្ដ ិ ដោយ មាន ភា្ជាប ់ស្លាក ឈ្មាះ  
និង លៃខ សមា្គាល់ ខ្លួន  និង មាន 
លិខិត បញ្ជា បៃស កកម្ម តៃឹម តៃូវ 
ក្នងុ ករណ ីបៃត ិបត្ត ិការ ការងារ កៃ 
ដៃន សមត្ថ កិច្ច។ បច្ចុបៃបន្ន  អគ្គ- 
នា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  តៃវូ បាន ផ្តល ់

អាណត្តិ ដោយ ចៃបាប់ ចំនួន  ២ គឺ 
ចៃបាប ់ស្តពីកីារ គៃប ់គៃង គណុ ភាព  
សុវត្ថិ ភាព លើ ផលិត ផល ទំនិញ  
និង សៃវា  និង ចៃបាប់ ស្តីពី កិច្ច ការ- 
ពារ អ្ន ក បៃើ បៃស ់ នងិ បទបៃបញ្ញត្ត ិ
ជា ធរ មាន មួយ  ចំនួន ទៀត  ដើមៃបី 
អន ុវត្ត គោល នយោ បាយ អាទ ិភាព 
របស ់រាជ រដ្ឋា ភិបាល  សដំៅ ជំរុញ 
ឱៃយ ការ ធ្វើធុរ កិច្ច នៅ  កម្ពុជា បៃក ប-   
ដោយ សុចរិត ការ បៃកួត បៃជៃង 
ដោយ  ស្មើ ភាព  ទប់ ស្កាត់ និង បង្កៃប 
ការ ក្លៃង បន្ល ំ  ពា ណិជ្ជ  កម្ម ធានា  
គុណ ភាព សុវត្ថ ិភា ព  នងិ អន ុលោម- 
ភាព នៃ ផលតិ ផល ទនំញិ នងិ សៃវា  
ការពារ សិទ្ធិ  និង ផល បៃយោ ជន៍ 
របស់ អ្នក បៃើ បៃស់ ។

លោក  តៃ  តាងំប ៉ បៃធាន សម្ពន័្ធ 
សមាគម សហគៃស ធុន តូច  និង 
មធៃយម កម្ពុជា និង លោកសៃី កៃវ 
មុ ំតណំងសមា គម ឧសៃសាហ កម្ម  
ធុន តូចនិង មធៃយម ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ មិន 
អា ច  ទាកទ់ងសុអំតា្ថាធបិៃបាយ លើ 
បញ្ហា នៃះ បានទៃ កាលពមីៃសលិ មញិ 
ពៃះ ទូរស័ព្ទគា្មាន អ្នក  ទទួល៕

លោក  នេតេ ភក្តេ រដ្ឋ លេខា ធិការ និង ជា អ្នក នំាពាកេយ កេសួង បរិស្ថាន ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

កបបប្រប់ឲ្រយមា្ចាស់ក្រមុហុ៊នសហគ្រសផ្តល់ព័ត៌មានបើសង្រស័យមានជនខិលខូចបន្លំជាមន្ត្រីទៅទារប្រក់

លោក ផាន អូន អគ្គ នាយក  នេ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន  កបប  ។ រូបថត CCF 
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មន្ត្រ៖ី លម្ហ ពល រដ្ឋ នៅ កម្ពជុា...
តពីទំ ព័រ ១... និង ចៃបាប់ របស់ 

បៃទៃស ។ 
  លោក   ជនិ   ម៉ាលនី   ថ្លៃង ដចូ្នៃះ 

ថា ៖  « សមៃប់ កម្ពុជា   លម្ហ  
សមៃប់ បៃជា ពល រដ្ឋ មន ន័យ 
ថា  ជា ការ អនុ ញ្ញាត ឱៃយ មនុសៃស 
គៃប់ គ្នា អនុ វត្ត នយោ បាយ របស់ 
ខ្លួន ដោយ សៃរី   ដោយ ផ្អៃក លើ រដ្ឋ- 
ធម្ម នុញ្ញ  និង ចៃបាប់។   រាល់ សម្មភាព 
ដៃល រំលោភ បំពាន រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ   
នងិ ចៃបាប ់  ហើយ បៃឈម នងឹ ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់  មិន មៃន បញ្ជាក់ ថា  
យើង មន ការ ធ្លាក់ ចុះ លម្ហ  សមៃប ់
បៃជា ពលរដ្ឋ ទៃ ។   ការ អនុ វត្ត 
ចៃបាប់  គឺ ដើមៃបី លើក កម្ពស់ លម្ហ  
សមៃប់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  សិទ្ធិ  និង 
សៃរី ភាព » ។  

ការ ថ្លៃង របស់ លោក   ជិន   ម៉ាលីន   
បាន ធ្វើ ឡើង ជា ការ ឆ្លើយ តប នងឹ 
កំណត់ សម្គាល់ របស់ លោក សៃី  
មីឆៃល  បាឆៃ ឡតិ  ឧត្តម ស្នង ការ- 
អង្គការ  សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ សហ- 
បៃជា ជាត ិ ដៃល បាន ថ្លៃង កាល- 
ពី ថ្ងៃ ទី ២៦  កុម្ភៈ  ក្នុង ឱកាស នៃ 
សន្និ បាត លើក ទី ៤៦  នៃ កៃុម- 
បៃឹកៃសា សិទ្ធិ មនុសៃស ។ 

 លោក សៃី ថ្លៃង ថា  មន ការ- 
ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ នៃ លម្ហ  
សមៃប់ បៃជា ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង 

តំបន់ អាសុី អា គ្នៃយ៍  ជា ពិសៃស 
នៅ បៃទៃស មីយ៉ាន់ ម៉ា  បៃ ទៃស 
កម្ពជុា  បៃ ទៃស  ឥណ្ឌ ូនៃ សីុ  តំបន់ - 
បា៉ា ពួរ   ថៃ   និង វៀត ណាម ។  

លោកសៃ ីថ្លៃង ថា  ពលរដ្ឋ នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស ទាំង នៃះ បាន បៃមូល ផ្ដុំ 
គ្នា ដោយ សន្តិ វិធី ដើមៃបី អំពាវ នាវ 
ឱៃយ រដ្ឋាភិ បាល គោរព សិទ្ធិ  និង 
អនុវត្ត តាម គោល ការណ៍ បៃជា- 
ធិប តៃយៃយ ដៃល មន គណ នៃយៃយ- 
ភា ព   តម្លា ភាព  ការ ចូលរួម   និង 
នីតិរដ្ឋ។   ប៉ុន្តៃ  អ្វី ដៃល ពួក គៃ 
ទទួល បាន មក វិញ គឺ ថា  សកម្ម- 
ជន ភាគ ជា ចៃើន  អ្នក ការពារ សិទ្ធ-ិ 
មនុសៃស  តួ អង្គ ការពារ បរសិ្ថាន   នងិ 
អ្នក សរពត័ ៌មន តៃវូ បាន យក ជា 
គោល ដៅ នៃ ការ ឃាត់ ខ្លួន  និង 
ចាប់ ខ្លនួ តាម ទំនើង ចិត្ត  ការ បៀត- 
បៀន  និង ហិងៃសា  ហើយ ពួក គៃ 
បៃឈម មខុ នងឹ បទ ចោទ បៃកាន ់
ពៃហ្ម ទណ្ឌ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ   និង រង 
ការ កាត់ ទោស ។ 

លោក សៃី ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖  « ខ្ញុំ 
មន ក្ដី បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង អំពី ការ- 
ធ្លាក់ ចុះ លម្ហ សមៃប់ ពលរដ្ឋ នៅ 
បៃទៃស កម្ពជុា  ដៃល វធិន ការផ្លវូ-  
ចៃបាប់  និង រដ្ឋ បាល កាន់ តៃ ចៃើន  
និង មិន មន សម មតៃ  បាន រឹត- 
តៃបិត សិទ្ធិ  និង សៃរីភាព នៃ ការ- 

បញ្ចៃញ មតិ  ការ បៃមូល ផ្ដុំគ្នា  
ដោយ សន្ត ិវធិ ី  ការ ជបួ ជុ ំ  នងិ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពត័ ៌មន   ក្នងុ ចណំោម 
ការ រឹត តៃបិត ជា ចៃើន ទៀត » ។ 

    ប៉ុន្តៃ លោក  ជិន   ម៉ាលីន   ថ្លៃង 
ថា  លម្ហ សមៃប់ ពលរដ្ឋ មន 
សភាព ខុស គ្នា ពី បៃទៃស ១ 
ទៅ  បៃទៃស ១  ហើយ បៃទៃស 
នីមួយៗ   មន ចៃបាប់ របស់ ខ្លួន 
ដៃល ខុស ពី បៃទៃស ផៃសៃង។  
សមៃប់ កម្ពជុា   លោកសៃ ី បាឆៃ ឡិត  
គួរ តៃ យក មូល ដ្ឋាន ផ្លូវ ចៃបាប់ 
របស់ កម្ពុជា មក ពិចារ ណា  ជា- 
ពិសៃស មូលដ្ឋាន ផ្លវូ ចៃបាប់ នមួីយៗ 
ដៃល រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន ដក់ ជូន 
ទៅ អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ ។ 

 លោក ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖   « ការ ធ្វើ 
បៃប នៃះ បៃសើរ ជាង មើល ទៅ 
លើ តៃ របាយ ការណ ៍តៃ ម្ខាង របស់ 
កៃមុ ដៃល មន ជំហរ បៃឆំង រដ្ឋាភិ- 
បាល។   បៃ សិន បើ លោក សៃ ី បា- 
ឆៃឡតិ  មនិ អាច មើល ឃើញរបូ-  
ភាព ជាក់ ស្ដៃង នៃ ស្ថាន ភាព នៅ 
កម្ពុជា   លោក សៃី អាច ធ្វើ ការ 
បៃៀប ការ ចោទ បៃកាន់ របស់ 
កៃុម បៃឆំង ទៅ នឹង ការ ពនៃយល់ 
របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ដៃល បាន 
ដក់ ជូន » ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក  ឡៅ  ម៉ុង ហៃ  អ្នក- 

វិភាគ នយោ បាយ  មួយ រូប បាន 
ថ្លៃង ថា  កំណត់ សម្គាល់ របស់ 
លោក សៃី បា ឆៃ ឡិត  គឺ ជា រឿង 
ជាក់ ស្ដៃង។   

លោក  មុ៉ង ហៃ  ថ្លៃង ថា៖ «(ខ្ញុ ំ)
យល់ ថា  រដ្ឋាភិ បាល តៃង ប ដិសៃធ  
ការ លើក ឡើង បៃប នៃះ ដោយ- 
សរ តៃ ខ្លាច   មិន ហ៊ាន បង្ហាញ ពី 
ការ បរា ជ័យ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
គោរព កា តព្វ កិច្ច ស្ថិត កៃម 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្តភិា ព ទី កៃងុ 
បា៉ារីស   រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ របស់ បៃទៃស  
និង ស មៃបថ របស់ ខ្លួន »។   

  លោក ថ្លៃង  ថា ៖   « បៃ សិន បើ 
ទទួល ស្គាល់ ការ បរា ជ័យ មិន បាន 
គោរព តាម   ( រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ  និង កិច្ច- 
ពៃម ពៃៀង សន្ត ិភាព ទកីៃងុ បា៉ារសី)   

វា នឹង ធ្វើ ឱៃយ ខូច ដល់ ភាព សៃប- 
ចៃបាប់ នៃ អំណាច របស់ ខ្លនួ » ។   

លោក បន្ត ថា  ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
កម្ពជុា នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ហក ់
ដូច ជា មិន មន សមត្ថ ភាព   ឬ 
បង្ហាញ នូវ ចៃត នា ចៃើន ក្នុង ការ- 
ដោះ សៃយ បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស 
តាម បៃប លទ្ធិ បៃជា ធិប តៃយៃយ 
តាំង ពី ចាប់ ផ្ដើម មក ។ 

 បើ តាម លោក  ម៉ុ ង ហៃ  កម្ពុជា 
កពំងុ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ចណំចុ បៃសព្វ 
ដ៏ សំខន់ មួយ មុន ពៃល មន ការ - 
ផ្ទៃរ អំណាច ដឹក នាំ  ក្នុង ពៃល 
ដៃល អារ ម្មណ៍ របស់  កៃុម អ្នក- 
បៃឆំង នៅ តៃ មន ក្នុង ចំណោម 
មនុសៃស ជា ចៃើន   ហើយ ក្នុង ពៃល 
ដៃល ស្ថាន ភាព របស់ បៃទៃស 

មិន ល្អ សមៃប់ កៃុម អ្នក បៃឆំង 
ទាំង នៃះ។   លោក ថា ៖   « វា នៅ តៃ 
ជា ចម្ងល់ ថាតើ ថា្នាក់ ដឹក នំា បច្ចបុៃបន្ន 
នឹង មន ឆន្ទៈ ក្នុង ការ បន្ធូរ បន្ថយ 
វិធនការ រឹត តៃបិត នៃះ  ដើមៃបី បើក 
លម្ហបៃជា ធិប តៃយៃយ  និង អនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ ពលរដ្ឋ ទទលួ   នងិ អនវុត្ត សទិ្ធ ិ
របស់ ខ្លនួ សៃប តាម រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ » ។

 ទោះ យ៉ាងណាក៏ ដោយ   លោក  
ជនិ ម៉ាលនី បាន ថ្លៃង ដោយ អះ-  
អាង ថា   ស្ថាន ភាព លម្ហ   សមៃប់ បៃ- 
ជា ពលរដ្ឋ មិន គួរ តៃូវ បាន យក មក  
សន្និដ្ឋាន ជា រួម ទៅ លើ បៃទៃស 
នីមួយៗ ទៃ  ពី ពៃះ បៃទៃស ១ 
មន ទិដ្ឋ ភាព នយោ បាយ  របប 
នយោ បាយ  និង ទិដ្ឋ ភាព ចៃបាប់ 
និង សង្គម ខុសៗ គ្នា៕   

លោក ជិន ម៉ាលីន  (ឆ្វេង) និង លោកសេ ីមីឆេល  បាឆេឡិត ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន  និង ធ្វីធើរ



� ង��ងនិងអគ្គនយក
លី�្រស្រង

ប្រធា នគ្រប់គ្រងកា រីនិពន្ធ
សំរិទ្ធ

អនុប្រធា នគ្រប់គ្រងកា រីនិពន្ធ
សូវិស ល

អនុប្រធា ន�្រុមអ្នកយកព័ត៌មា ន
� ក់ស�ងលី

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នជា តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា ន�្រដ្ឋកិច្ច
�៉្រគុណមករា

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា ន�្រដ្ឋកិច្ច
រា�ន់រីយ

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា នអន្តរជា តិ 
ប្រក់ស យ

កា រីនិពន្ធជីវិតកម្រ�ន្ត
បា�ន់សុីមា��

កា រីនិពន្ធរងជីវិតកម្រ�ន្ត
បា�ន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�្រព័ត៌មា នកី� 
�្រមវណ�ៈ

កា រីនិពន្ធ�្រហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមស រុំ,ហឹុនពិស,ីនៅ សុីវុតា្ថា,
�ុងគឹមមា�រីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,វន៉ដ រា�,
សួសយា�មី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
ខ្រងសុខគន�,មុំគន�,រ័ត្នសុជាតា 

អ្នកបក�្រ
ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណា ន

ខឿនឌីយា�,សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិន ,
ហា�នរង្រសី

អ្នក�្រស�្រួលអក��វិរុទ្ធ
�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្រធា ន�្ន្រកផលិតកម�និង� ះពុម�

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន្រករចន ទំព័រ

សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្រករចន�្រហ្វិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រកផ្រ�យ� ណិជ�កម� 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,015239293
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JESSAPIASTRO,092445983

ប្រធា ន�្រក�យកា�្រតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រធា ន�្រក�យកា�្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

ប្រធា ន�្ន្រករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្រស
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន្រករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្រស
�ុិល� ភា

នយិកាហិរ��វត�ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
ប្រធា នគណន្រយ្រ�ៈេ�៊្រនវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទ្រ�និងរចន�្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា�,វង់អូន
កា រិយា ល័យ�្រត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសម្រ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សងា្កោត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយា ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា្កោត់ស�យដង្គុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
គឹមសារុំ

ជាទូទៅការចូលបម្រើការងារអ្វីមួយ
ត្រងមានការតម្រវូឱ្រយគោរពតាមលក្ខន្ដិកៈ
ន្រស្ថាប័ននោះក្នងុនោះក៏មានការបញ្ជាក់
ពីបគុ្គលកិលក្ខណៈរបស់បគុ្គលកិមា្នាកៗ់ 
ផងដ្ររពិស្រសគឺលខិតិថ្កោលទោសជា
ដើម។ក៏ប៉ុន្ត្រប្រសិនបើមានបុគ្គលិកឬ
មន្ត្រីក្នុងអង្គភាពឬស្ថាប័ននោះប្រព្រឹត្ត
ល្មើសច្របាប់គឺត្រងមានការផ្ដន្ទាទោស។
ចង់ដងឹថាបើអនុវត្តទោសរួចបគុ្គលនោះ
អាចត្រឡប់មកធ្វើការកន្ល្រងដើមវិញ
ឬទ្រ?ជុំវិញបញ្ហាន្រះភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍បាន
សុកំារពន្រយល់ពីលោកម្រធាវីលីកសុល
មានការិយាល័យបម្រើការនៅផ្ទះល្រខ
៤៥Eoផ្លវូល្រខ៩ភមូិត្រពាងំថ្លងឹសងា្កោត់
ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យរាជធានី-
ភ្នំព្រញមានខ្លឹមសរដូចខាងក្រម៖
ឧបមាថាលោក(ក)ជាយោធាបាន

បាញ់លោក(ខ)សា្លាប់ហើយត្រូវបាន
តលុាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនគារ។ករណី
ន្រះបើគាត់ផតុកណំត់ជាប់ទោសហើយ
ច្រញពីពន្ធនគារវិញតើអាចចូលបម្រើ
ការងារក្នុងអង្គភាពវិញបានទ្រ?
យោងតាមមាត្រ២៨ន្រច្របាប់ស្តីពី

លក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិនន្រកង-
យោធពលខ្រមរភមូនិ្ទចុះថ្ង្រ១៨ខ្រវចិ្ឆកិា
ឆ្នាំ១៩៩៧បានច្រងអំពីសម្របទាដ្រល
អាចធ្វើជាទាហានបានគឺគាត់ត្រូវមាន
សញ្ជាតិខ្ម្ររនងិមានលខិតិថ្កោលទោស
ដ្រលបានបញ្ជាក់ថាគា្មានទោស។ដូច្ន្រះ
ហើយបើលោក(ក)ជាយោធាបានប្រព្រតឹ្ត
បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយដ្រលត្រវូបាន
ផ្តន្ទាទោសនងិមានសលក្រមឬសល-
ដីកាស្ថាពរហើយ លោក(ក)គឺពុំអាច
ចលូបម្រើការងារជាយោធាវញិបាននោះ
ទ្របើទោះបីជាគាត់អនុវត្តទោសរចួហើយ
ក៏ដោយពីព្រះសវតាររបស់គាត់គឺត្រវូ-
បានចារថាធា្លាប់មានទោសរចួទៅហើយ។
ជាទទូៅដើម្របីអាចទទលួបាននវូការងារ
ក្នងុស្ថាបន័រដ្ឋគឺស្ថាបន័ទាងំនោះត្រងត្រ
តម្រូវឱ្រយមានលិខិតថ្កោលទោសដ្រល
បញ្ជាក់ថាជននោះគា្មានទោសពីមុនមក
ន្រះគឺជាបុរ្រលក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ
ដើម្របីអាចចូលបម្រើការងារបាន។
បច្ចុប្របន្នយើងក៏សង្ក្រតឃើញថាក្រមុ-

ហ៊នុឯកជនមយួចនំនួក៏កពំងុមានតម្រវូការ
ឱ្រយមានបញ្ជាក់នវូសវតារអពំីទោសទណ្ឌ
តាមរយៈលិខិតថ្កោលទោសដ្រលច្រញ

ពីក្រសួងយុត្តិធម៌ផងដ្ររ។
តើសា្ថាបន័ណាមយួដ្រលមានសមត្ថ-

កិច្ចក្នងុការបញ្ជាក់ពីភាពជាមនុស្រសសា្អាត-
ស្អំគា្មានទោសរបស់គាត់បាន?
ជាគោលការណ៍បើគាត់ប្រព្រឹត្តបទ-

ល្មើសហើយដ្រលត្រូវបានតុលាការ
ផ្តន្ទាទោសនងិមានសលក្រមឬសល-
ដីកាស្ថាពរហើយនោះគឺឈ្មាះរបស់គាត់
គឺនងឹត្រវូបញ្ជនូទៅក្រសងួយតុ្តិធម៌ហើយ
ក្រសងួយុត្តធិម៌ជាអ្នកមានសមត្ថកចិ្ចក្នងុ
ការបញ្ជាក់លើជនណាមួយថាគាត់ធា្លាប់
ជាប់ទោសពីមុនឬក៏អត់?
ករណីលោក(ក)ដដ្រលប្រសិនបើ

គាត់សមា្លាប់លោក(ខ)គាត់ព្រមច្រញ
សណំងទៅគ្រសួារលោក(ខ)រចួហើយ
តើគាត់ត្រូវមានទោសដ្ររទ្រ?
យោងទៅតាមសំណួរខាងលើ អំពើ

នងិសកម្មភាពន្រះវាចលូទៅក្នងុបទល្មើស-
ព្រហ្មទណ្ឌដ្រលមានច្រងក្នងុក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ត្រង់មាត្រ១៩៩ហ្រតុដូច្ន្រះវានំឱ្រយកើតមាន
នវូបណ្តងឹអាជា្ញា។ជាធម្មតានព្រលដ្រល
បទល្មើសមយួឬច្រើនត្រវូបានប្រព្រតឹ្តគឹ
ត្រងត្របង្កបច្ចយ័អន្តរាយដល់សង្គមផងនងិ
ជនរងគ្រះផង។ហ្រតនុ្រះហើយបានជា
ក្រមនតីវិធិីព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រ២បាន
បញ្ញត្តិអំពីបណ្តងឹអាជា្ញា និងបណ្តងឹ-
រដ្ឋប្របវ្រណី។
-តើអ្វីទៅជាបណ្តឹងអាជា្ញា?និងអ្វីទៅ

ជាបណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី?
+បណ្តឹងអាជា្ញា៖
កាលណាអពំើដ្រលជាបទល្មើសត្រវូបាន

ប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងសង្គមប្រកដជាបង្កឱ្រយ
មានភាពចលាចលដល់សណា្តាប់ធា្នាប់
សធារណៈឬបង្កភាពវឹកវរដល់សង្គម
នោះអង្គការអយ្រយការដ្រលជាមា្ចាស់បណ្តងឹ-

អាជា្ញាត្រមួយគត់នឹងធ្វើការចោទប្តឹងលើ
បុគ្គលនោះមិនថារូបវន្តបុគ្គលក្តីឬនីតិ-
បុគ្គលក្តីដោយគោរពនូវគោលការណ៍
សមភាពចំពោះមុខច្របាប់។ប្រភពដ្រល
នំឱ្រយមានបណ្តឹងអាជា្ញារួមមាន៖បណ្តឹង
បរិហារបណ្តងឹទាមទារបណ្តងឹសមញ្ញនិង
បណ្តងឹរដ្ឋប្របវ្រណី។មា្ចាស់បណ្តងឹអាជា្ញាក៏
អាចចោទប្តងឹដោយគា្មានបណ្តងឹបានផង
ដ្ររក្នុងករណីដ្រលខ្លួនបានដឹងអំពីអត្ថ-ិ
ភាពន្របទល្មើសនោះដោយខ្លនួឯង។បណ្តងឹ
អាជា្ញាមានគោលបំណងពិនិត្រយអត្ថិភាពន្រ
បទល្មើសដោយបងា្ហាញឱ្រយឃើញពិរុទ្ធ-
ភាពន្រជនល្មើសនងិផ្តន្ទាទោសជនន្រះ
តាមច្របាប់កំណត់។បណ្តឹងអាជា្ញាអាចធ្វើ
បានត្រចំពោះមុខសលាជម្រះក្តីព្រហ្ម-
ទណ្ឌត្រ១គត់ដ្រលខុសគា្នាពីបណ្តឹង
រដ្ឋប្របវ្រណី។មាត្រ៧ន្រក្រមនីតិវិធីព្រហ្ម-
ទណ្ឌក៏បានច្រងផងដ្ររអពំីមលូហ្រតុន្រ
ការរលត់បណ្តឹងអាជា្ញាមានដូចជា៖
-មរណភាពន្រជនល្មើស។
-ការផុតអាជា្ញាយុកាល។
-ការលើកល្រងទោសជាទូទៅ។
-និរាករណ៍ន្រច្របាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។
-អាជា្ញាអស់ជំនុំ។
ដចូ្ន្រះការសងសណំងនងិការដកពាក្រយ

បណ្តងឹរដ្ឋប្របវ្រណគីឺមនិនំឱ្រយរលត់បណ្តងឹ
អាជា្ញាទ្រ។
លើកល្រងត្រក្នុងករណីច្របាប់ព្រហ្ម-

ទណ្ឌមានចរិតលក្ខណពិស្រសបានកំណត់
ជាក់លាក់ថា“ការដកពាក្រយបណ្តងឹពីជន-
រងគ្រះជាមលូហ្រតុន្រការរលត់បណ្តងឹ-
អាជា្ញា”ទើបបណ្តងឹអាជា្ញារលត។់ឧទាហរណ៖៍
មាត្រ ៣៦ន្រច្របាប់ស្តីពីការទប់ស្កោត់
អពំើហងិ្រសាក្នងុគ្រួសរនងិកចិ្ចការពារជន-
រងគ្រះបានច្រងថា“ការចោទប្រកាន់

ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពុំអាចធ្វើបាន
ឡើយបើមានសំណើពីជនរងគ្រះជានតី-ិ
ជនដោយបទល្មើសនោះជាបទមជ្រឈិម
ស្រលឬបទលហុ។ដូច្ន្រះ កាលណា
លក្ខខណ្ឌន្រះត្រវូបានបពំ្រញនោះបណ្តងឹ
អាជា្ញារបស់អង្គការអយ្រយការត្រវូត្ររលត់។
មូលហ្រតុន្រការបញ្ញត្តិប្របន្រះដោយ-
សរត្របទល្មើសពាក់ពន័្ធនងឹអពំើហងិ្រសា
ក្នុងគ្រួសរគឺដើមហ្រតុបង្កកើតច្រញពី
បុគ្គលឯកជនហើយកាលណាជនរងគ្រះ
អាចទទលួយកការប្រើហិង្រសា(សមរម្រយ)
ប្របន្រះក្នងុនមជារដ្ឋមនិគរួគប្របីលកូដ្រ
ចូលក្នងុទំនក់ទំនងឯកជនប្របន្រះទ្រ។
+បណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី៖
បណ្តងឹរដ្ឋប្របវ្រណីសំដៅលើបណ្តងឹ

ដ្រលធ្វើដោយជនរងគ្រះឬដើមបណ្តងឹ
រដ្ឋប្របវ្រណីឬសទិ្ធិវ័ន្តន្រជនរងគ្រះដើម្របី
ទទួលការជួសជុលព្រយសនកម្មផ្លូវកាយ
ផ្លូវចិត្ត និងសមា្ភារ។បណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី
មានគោលបណំងធ្វើឱ្រយបានជសួជលុការ
ខូចខាតដ្រលបណា្តាលមកពីអំពើល្មើស
ដល់ភាគីរងគ្រះហើយក្នងុគោលបណំង
ន្រះឱ្រយអ្នករងគ្រះបានទទួលសំណង
ជំងឺចិត្តធួនល្មមនឹងព្រយសនកម្មដ្រលខ្លួន
បានទទួល។បណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណីអាចធ្វើ
ឡើងនៅមុខសលាជម្រះក្តីព្រហ្មទណ្ឌ
ជាមួយបណ្តឹងអាជា្ញាក៏បានឬធ្វើឡើង
នៅមុខសលាជម្រះក្តីរដ្ឋប្របវ្រណីត្រម្តង
ក៏បានប៉នុ្ត្រករណីន្រះបណ្តងឹរដ្ឋប្របវ្រណី
ត្រវូព្រយរួសនិដោយសរត្រស្រចក្តីសម្រច
ន្របណ្តងឹព្រហ្មទណ្ឌមានឧត្តមភាពជាង
ស្រចក្តីសម្រចន្របណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី
ហើយតុលាការរដ្ឋប្របវ្រណីសម្រចអំពី
សំណងដោយមិនពិនិត្រយទៅលើចំណង
ហ្រតុផលទៀតឡើយគ្រន់ត្រមានស្រចក្តី
សម្រចព្រហ្មទណ្ឌស្ថាពរគឺគ្រប់គ្រន់។
ងាកទៅអង្គហ្រតុរបស់យើងវញិថ្វីដ្របិត

គ្រួសរលោក(ខ) ទទួលការសម្រប-
សម្រួលទទួលនូវសំណងពីក្រុមគ្រួសរ
លោក(ក)ក៏ដោយក៏មិនអាចរំលត់នូវ
បណ្តឹងអាជា្ញានោះដ្ររហើយមន្ត្រីនគរ-
បាលយុត្តិធម៌ ឬប្រជាពលរដ្ឋដ្រលដឹង
អំពីបទល្មើសនោះអាចប្តឹងបរិហារទៅ
អយ្រយការដើម្របីឱ្រយបណ្តឹងអាជា្ញានោះមាន
ចលនផងដ្ររ។
សរុបស្រចក្តីមកលោក(ក)គាត់នៅត្រ

ទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដដ្រលបើ
ទោះបីជាគាត់ផ្តល់សំណងឱ្រយគ្រួសរ
លោក(ខ)ក៏ដោយ៕

តើមន្ត្រធី្លាប់ជាប់ទោសអាចវិលមកធ្វើការដើមវិញបានឬទ្រ?

លោកម្រធាវីលីកុសលក្នងុព្រលកំពុងនៅការិយាល័យធ្វើការ។រូបថតសហការី

ថ្ង្រចន្ទទី១ែខមីនឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

តពទីពំរ័៣...នងិការខតិខំប្រងឹ-
ប្រងរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសិទ្ធិ-
មនសុ្រសនងិការលើកកម្ពស់ដណំើរការ
ប្រជាធិបត្រយ្រយ»។លោកច័ន្ទរឿន
លើកឡើងថាការបងា្ហាញអំពីការ-
ប្ដ្រជា្ញាចតិ្ដអពំីការលើកកម្ពស់ការគោរព

សិទ្ធិមនុស្រស និងដំណើរការប្រជាធិប-
ត្រយ្រយនៅកម្ពុជាគឺជាកិច្ចការងារ
សំខាន់ដ្រលអាចលើកកម្ពស់ទំនក់-
ទនំងកចិ្ចសហប្រតបិត្ដិការនងិកសង
ជំនឿចិត្ដទាំងក្នុងនយោបាយនិង
ស្រដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទ្រសកម្ពុជានិង
ប្រទ្រសក្នុងតំបន់ពិស្រសប្រទ្រស
ដ្រលប្រកាន់ជហំរគោរពសទិ្ធមិនសុ្រស
និងប្រជាធិបត្រយ្រយជាគោល។

លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយាស្ថាន
ទនំកទ់នំងអន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌតិ្រយ-
សភាកម្ពជុាថ្ល្រងថាការផ្ដល់ពត័ម៌ាន
ពិតពីកម្ពុជាតាមរយៈសៀវភៅន្រះ
ទៅកានម់ជ្រឈដ្ឋានអន្តរជាតិនងឹធ្វើឱ្រយ
អន្តរជាតិយល់ដឹងកាន់ត្រច្របាស់ពី
ប្រទ្រសកម្ពជុាប្រជាជនកម្ពជុានយោ-
បាយនិងការអភិវឌ្រឍននរបស់កម្ពជុា។
«កិច្ចប្រជំុអាសីុ-អឺរុ៉បមានសរៈសំខាន់

និងសរប្រយោជន៍សម្រប់កម្ពុជា
ក្នងុនោះនងឹបងា្ហាញពីតួនទីកាន់ត្រ
មានសរៈសំខាន់របស់កម្ពុជានៅ
ក្នុងកិច្ចការតំបន់ និងអន្តរជាតិ។
កិច្ចប្រជុំន្រះក៏ជាឱកាសសម្រប់
កម្ពុជាអាចច្រញនូវគំនិតផ្គចួផ្ដើម
ចក្ខវិុស័យតំបន់របស់ខ្លួនក្នុងឋានៈ
ជាប្រធានអង្គប្រជុំ»។
កម្ពជុាគ្រងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាសុី-អឺរ៉ុបលើកទី
១៣នៅខ្រឧសភាឬខ្រមិថុនន
ពាក់កណា្តាលឆ្នាំន្រះបន្ទាប់ពីលើក-
ព្រលកចិ្ចប្រជុំដ្រលគ្រងធ្វើនៅពាក-់
កណា្តាលខ្រវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០កន្លង-
ទៅដោយសរត្រវិបត្តិន្រជំងឺកូវីដ១៩។
ន្រះបើតាមលោកកុយគួងអ្នកនំ-
ពាក្រយក្រសងួការបរទ្រសប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្ដិ៍នព្រលកន្លងមក៕

សៀវភៅ...
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,840 16,840 16,900 16,840

2 GTI 3,280 3,200 3,280 3,200

3 PAS 13,200 13,480 13,480 13,000

4 PEPC 2,900 2,950 2,950 2,900

5 PPAP 13,940 12,300 14,080 12,200

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

7 PWSA 6,080 6,080 6,080 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ២ី៦ ែខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ផេសារ គំរូ ទី ២ នៅ ចេក ទ្វារ 
ពេដំេន អន្តរ ជាត ិពេក ចាក របស ់ ខេត្ត  
កំពត  និង ខេត្ត កៀន យ៉ាង របស់ 
បេទេស វៀត ណាម នងឹ តេវូ សាង សង ់ 
ឡើង ក្នុង ពេល ឆប់ៗខាងមុខ នេះ។ 

ការ បង្ហាញ ពី ផេនការ បង្កើត ផេសារ 
នេះ បានធ្វើ ឡើង បន្ទាប ់ព ីលោក  បា៉ាន  
សរូសក័្ត ិ រដ្ឋ មន្តេ ីកេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម  
កាល ព ីថ្ងេទ ី២៧ ខេកមុ្ភៈ បានចុះទៅ 
ពិនិតេយ ទីតាំង  សង់ ផេសារ គំរូ នៅ ចេក- 
ទ្វារ ពេំដេន អន្តរ ជាតិ ពេក ចាក។

លោក នយក រដ្ឋមនេ្តី ហ៊ុន សេន  
ក្នងុ ពធិ ីបើក សម្ពោធ ផេសារ ពេដំេន ដារ 
នៅ ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ កាល ពី ចុង ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ 
២០១៩ បាន បញ្ជា ឱេយ កេសួងពាណិជ្ជ- 
កម្ម សហការ ជាមួយ ខេត្ត កំពត  និង  
ខេត្ត សា្វាយ រៀង ដើមេប ីសាង សង ់ផេសារ 
ជាប់ ពេំដេន ចំនួន ២ បន្ថេម ទៀត ។

លោក ថ្លេង ថា៖ « គោល បំណង 
របស់ ផេសារ នេះ នឹង បមេើ ដល់ ការ នំ- 
ចេញ ទំនិញ ទៅ វៀត ណាម។  យើង 
ចង ់បេើ បេស ់ថវកិា របស ់យើង ដើមេប ី
សាង សង់ ផេសារ គំរូ  ២ ទៀត ។ នេះ ជា 
ការ ជរំញុ របស ់ខ្ញុ ំជា មយួ នងឹ ទសិ ដៅ 
ក្នុង ការ បេ កា្លាយ ពេំ ដេន ជាមួយ 
បណា្តា បេទេ ស ជិត ខាង »។ 

លោក សរូសក័្ត ិ  ឱេយ ដងឹ ថា គមេង 
អភវិឌេឍ សាង សង ់ផេសារ គរំ ូពេដំេន នេះ 
ស្ថិត នៅ   ភូមិថ្កូវ  ឃុំ ឫសេសី សេុក ខាង - 
កើត  សេុក កំពង់ តេច  ខេត្តកំ ពត  
លើ ផ្ទេ ដី  ២ ហិកតា  ក្នុង ជំហាន ដំបូង 
ប៉នុ្តេ បើ តាម ផេន ការ ផេសារ  នេះ គមេង  
សង់ លើផ្ទេ ដី សរុប  ៥០ ហិកតា។ 

លោកនិយយ  ថា ៖« ក្នុង ជំហាន 
ដបំងូ  គមេង នេះ នងឹ  អភវិឌេឍ ទៅ លើ 
ហេដា្ឋា រចន សម្ពន័្ធ តភ្ជាប ់ផ្លវូ  ក្នងុ តបំន ់ 
ពេដំេន រវាង កម្ពជុា -វៀតណាម  អគារ 
ផេសារ កម្ពស់  ២  ជាន់ រួម នឹង ហេដា្ឋារចន - 
សម្ព័ន្ធ ផេសេងៗ ទៀត»។

លោក រដ្ឋមន្តេី  បាន បន្ថេម ថា ការ- 
សាងសង់ ផេសារ គំរូនេះគឺ ជា គមេង 

អាទភិព ទ ី២ បន្ទាប ់ព ីផេសារគរំពូេដំេន 
បាន កសាង រួច រាល់ នៅ   ខេត្ត តេបូង ឃ្មុំ 
ជាប ់ពេដំេន វៀត ណាម ។  ផេសារ គរំ ូនេះ 
គេង នឹង បេើ  ថវិកា  ២ លាន ដុលា្លារ  
ដេល ជាថវិកា  រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ។ 

លោក  ឱេយ ដងឹ ទៀតថា៖ «ខ្ញុ ំសមូ ស្នើ  
ដល ់ អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋាន គេប ់ថា្នាក ់ នងិ 
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ទំង អស់ ជួយ សមេួល 
នងិ សហការ ឱេយបាន ល្អជា មយួ  កេមុ- 
ហ៊នុ សាង សង ់ ដើមេប ីធ្វើយ៉ាង ណាឱេយ  
ដណំើរ ការ គមេង  នេះ បាន សមេច 
លទ្ធផល ជោគ ជ័យ ឆប់ រហ័ស។ 
តាម ផេនការ ផេសារ គំរូ នេះ នឹង សាង- 
សងប់ញ្ចប ់នៅ ដើម ឆ្នាកំេយ   ឬពាក ់
កណា្តាល ឆ្នាំ ២០២២ »។ 

លោក ជាវ  តាយ  អភិបាល ខេត្ត 
កំពត បានបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងេ អាទតិេយ ថា គណៈ កម្មការ អន្តរកេ-
សួង ដេល មាន កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថុ និង 
កេសងួ រៀបចដំេនដ ីនគរបូនយីកម្ម  
នងិ សណំង ់បាន ឯកភព ជេើស រើស 
យក ទតីាងំ នេះ ដើមេប ីឈាន ទៅ សាង- 
សង់ ផេសារ គំរូ ពេំ ដេន នេះ។

លោកបានបន្ថេម  ថា  គណៈកម្មការ 
នេះ កពំងុ  បេងឹ បេង ជរំញុ កចិ្ចការ នេះ  
ឱេយ បាន លឿន ដើមេបី អាច ដំណើរ ការ  
សាង សង់ តាម ផេនការ នៅ ឆ្នាំ នេះ ។ 

លោក លើកឡើងថា៖« តាម រយៈ 
ផេសារ នេះ ការ ដោះដូរ ទំនិញ ជាប់ ពេំ-
ដេន នឹង រួច ពន្ធ  បេជាជន ខ្មេរ  ភគ- 
ចេើន មាន ទំនិញ កសិកម្ម និង កសិ-
ឧសេសាហកម្ម នឹង ដូរ គា្នា នៅ ទីនោះ ។ 
ខ្ញុ ំសងេឃឹម ថា  សមទិ្ធ ផល នេះ នងឹ អាច 
ធ្វើ ឱេយ ការ ដោះ ដូរ ទំនិញ តាម ពេំដេន 
មាន លក្ខណៈ កាន់ តេ ល្អ បេសើរ ថេម- 
ទៀត នងឹ ធ្វើ ឱេយជវីភព បេជាជន  កាន-់ 
តេ ល្អ បេសើរ ឡើង មួយ កមេិត  »។

លោក លឹម ហេង អនុ បេធាន 
សភ  ពាណិជ្ជកម្ម  បានឱេយ ដឹងថា  
កម្ពុជា នឹង មានផេសារ គំរូទី២ ដេល ជា 
ទីកន្លេង សមេប់ ដោះ ដូរ ទំនិញ ឆ្លង 
ពេំ ដេន រវា ងកម្ពុជា  និងវៀត ណាម ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំគិត នេះ ជា 
រឿង ល្អ ដេល យើង បង្កើត ផេសារ គរំ ូតាម 
ពេ ំដេន ។ ផេសារ គរំ ូនេះ នងឹ ជរំញុ ទផីេសារ  
និង តម្លេផលិតផល  របស់ កម្ពុជា 
ដេល ភគ ចេើន យើង ផលិត លើស 
តមេូវ ការ។  ខ្ញុំ  សងេឃឹម ថា ផេសារ គំរូនេះ  
នងឹ បង្កើត នៅ តាម ពេ ំដេន កម្ពជុា -ថេ 
និង កម្ពុជា -ឡាវ បន្ថេម ទៀត»។ 

កាលពី ឆ្នាំ២០២០ ទំហំ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ទ្វេភគី  កម្ពុជា -វៀត ណាម មាន 
តម្លេ  បេមាណ ៥ ពានល់ាន ដលុា្លារ គ ឺ 
បេហាក់   បេហេល នឹង ឆ្នាំ ២០១៩  ដេល 
មាន ៥,៣ ពាន់លាន ដុលា្លារ៕ LA

កម្ពជុា ចុះ MoU ជា មួយ កុ្មហុ៊ន កូរ្៉ 
ខាង ត្បូង  DGB Financial Group 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា បាន ចុះ អនុសេសរណៈ- 
យោគ យល់ គា្នា (MoU) ជាមួយ  សម្ព័ន្ធ 
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ កូរ៉េ ខាង តេបូង DGB Fi-
nancial Group ក្នងុ គោល បណំង ដើមេប ី
លើក កម្ពស់ កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ វិនិ - 
យោគ ជា មួយ គា្នា ឱេយ កាន់ តេ រឹង មាំ បន្ថេម 
ទៀត ខណៈ   ការ ចុះ  កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម សេរើ   បេទេស ទងំ ២ គេង នងឹ ធ្វើ  នៅ 
ក្នុង ខេ មិថុន ឆ្នាំ ២០២១ខាងមុខនេះ ។

MoU នេះ  បាន ធ្វើ ឡើងនៅ ទីសា្នាក់ការ 
កណា្តាល កេុម ហ៊ុន DGB Financial 
Group ន   ទីកេុង Daegu កាល  ពី ថ្ងេ 
២៤ ខេ កមុ្ភៈ  រវាង  លោក ឡងុ ឌមីង៉ ់ឯក- 
អគ្គរាជទតូ កម្ពជុា បេចា ំនៅ សាធារណរដ្ឋ 
ករូ៉េ  ជា មយួ លោក Kim Tae-oh អគ្គន- 
យក  កេមុហុ៊ន DGB Financial  Group។

លោក ឡុង ឌី ម៉ង់ បាន បេប់ ភ្នំពេញ- 
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងេទី២៨ ខេកុម្ភៈ ថា  សា្ថាន- 
ទូត កម្ពុជា  តេង ធ្វើ កិច្ច ការ ជា ចេើន ក្នុង ការ- 
ផេសព្វ ផេសាយ ក៏ ដូច ជា ការ ជួប គា្នា ជា មួយ 
តំណាង  កេុមហ៊ុន ឬ  វិនិយោគិន  ដើមេបី 
បង្ហាញ ពី សកា្តានុពល ដេល កម្ពុជា មាន ។ 
លោក បន្ត ថា ការ ចុះ  MoU ជា មួយ   គេឹះ- 
សា្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ធំ នៅ បេទេស កូរ៉េ គឺ មិន 
តេឹម តេ បង្ហាញ ពី កំណើន នេ ទំនក់ ទំនង 
ពាណជិ្ជកម្ម  ប៉ណុ្ណោះ ទេ ប៉នុ្តេ តាម រយៈនេះ 
វា ក ៏នងឹ បង្ក  ភព ងយ សេលួ ដល ់  វនិយិោ- 
គិន កូរ៉េ  ចូល មក កម្ពុជា ផង ដេរ ។

លោកបានថ្លេង ថា៖ « DGB Financial 
Group បាន មើល ឃើញ យ៉ាង ចេបាស់ ពី 
សកា្តានុពល នេ ការ អភិវឌេឍ ដ៏ ឆប់ រហ័ស 
នេ សេដ្ឋកចិ្ច បេទេស   កម្ពជុា ដេល ទម ទរ 
ឱេយ  កេុម ហ៊ុន តេូវ បង្កើន នូវ កិច្ច សហ បេតិ-
បត្តិការ និង ការ ជួយ សមេប សមេួល ពី 
សា្ថាន ទូត កម្ពុជា ដើមេបី ឈាន ទៅ ពងេីក 
ការ   វិនិយោគ បន្ថេម ទៀត នៅ កម្ពុជា »។ 

នៅ ជំហាន បន្ទាប់ កេុមហ៊ុន DGB Fi-
nancial Group ក ៏មាន ផេនការវនិយិោគ 
ទៅ លើ បេព័ន្ធ ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា   ដេរ ។  
នេះ បើ តាម លោក  ឡុង ឌី ម៉ង់។ 

ខណៈ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង បេទេស 
កូរ៉េ មានផេនការ   ចុះ ហត្ថលេខា លើ   កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរើ  ជា មយួ គា្នា នៅ   
ខេ មិថុន ខាង មុខ លោក ឌី ម៉ ង់ អះអាង 

ថា នៅ ពេល កិច្ច  ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
សេរើ ចូល ជា ធរមាន ការ  ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
ទ្វេភគកីម្ពជុា នងិ ករូ៉េ  នងឹ មាន សម្ទុះ ថេម-  
ទៀត ពេះ  នឹង មាន ផលិត ផល  មួយ 
ចនំនួ   តេវូ លើក  លេង ពន្ធ។ ទោះ យ៉ាង ណា  
កម្ពជុា ក ៏តេវូបង្កើន សមត្ថភព ផលតិ នងិ 
គុណ ភពផលិត ផល  របស់ ខ្លួន ផង ដេរ ។ 

បើ តាម លោក ឌមីង៉ ់DGB Financial 
Group នេះ ជា សម្ព័ន្ធ ដេល គេប់ គេង លើ 
កេមុហ៊នុ នងិ ធនគារ បតុេ សម្ពន័្ធ  ចនំនួ ៨ 
នៅ ក្នុង បេទេស កូរ៉េខាង តេបូង។

លោក លឹម ហេង អនុបេធាន សភ 
ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា បាន នយិយ ថា ភព 
ល្អ  បេសើរ នេ ទំនក់ ទំនង ការ ទូត បាន ធ្វើ 
ឱេយ ចនំនួ វនិយិោគនិ ករូ៉េ ចលូ មក វនិយិោគ 
នៅ កម្ពជុា កើន ឡើង ជា បន្ត បន្ទាប ់លើ គេប ់
វសិយ័ រាប ់ចាប ់តាងំ ព ីវសិយ័ កសកិម្ម ដល ់
ការ ផលិត គេឿង ផ្គុំអេឡិច តេូនិក។ កំ-
ណើន ការ វិនិយោគ ផ្ទាល់ របស់ វិនិយោ-
គនិ ករូ៉េ  មនិ តេមឹ តេ ជយួ បង្កើត ការ ងរ ថ្មីៗ  
និង បេក់ ចំណូល  ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តេ ថេម- 
ទំង ជួយ លើក កម្ពស់ ជញ្ជីង ពាណិជ្ជកម្ម 
កម្ពុជា ផង ដេរ ។

លោក បេប់ ទៀត ថា៖ « យើងសា្វាគមន៍ 
រាល ់គមេង វនិយិោគ នងិ កចិ្ច សហ បេត-ិ
បត្តិការ ជា មួយ កូរ៉េ ខណៈ ការ ចុះ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម សេរើ ទ្វេភគ ីកម្ពជុា ករូ៉េ 
នឹង រឹត តេ ធ្វើ ឱេយ ទំនក់ ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម 
បេទេស ទំង ២ មាន ទំហំ កាន់ តេ ធំ» ។ 

បច្ចុបេបន្ន  DGB Financial Group 
កំពុង ធ្វើ   បេតិបត្តិការ នៅ កម្ពុជា តាម រយៈ 
ធនគារ ឯកទេស DGB ដេល ជា កេុម-  
ហ៊នុ បតុេ សម្ពន័្ធ គេប ់គេង ទងំសេងុ របស ់
ធនគារ DGB Daegu Bank។

កាល ព ីខេ តលុា ឆ្នា ំ២០២០ ទ ីភ្នាកង់រ 
ព័ត៌មាន បេទេស កូរ៉េខាងតេបូង Yonhap 
News Agency ឱេយ ដឹង  ថា DGB តេូវ 
បាន ធនគារ ជាតិ នេ កម្ពុជា (NBC) យល់- 
ពេម ដើមេបី បេ កា្លាយ ពី ធនគារ ឯកទេស  
ទៅ ជា ធនគារ ពាណិជ្ជ ។ 

ទិន្នន័យ ពី សមាគម ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរ-
ជាត ិករូ៉េ  (Kita)  ឱេយ ដងឹ ថា ទហំ ំពាណជិ្ជ កម្ម 
ទ្វេភគី រវាង កម្ពុជា និង កូរ៉េ  ឆ្នាំ ២០២០ 
មាន តម្លេ ៨៨៤,៨៨ លាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់  ចុះ 
១៧,៧៧ ភគរយ  ធៀប   ១ ០៣២  លាន 
ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៩ ៕ LA

ផ្សារ គំរូកំពត-កៀនយ៉ាង នឹង ចាប់-  
ផ្តើម សាងសង់ ក្នងុ ព្ល ឆាប់ ៗ  ន្ះ 

លោក ប៉ាន សូរស័ក្ត ិនិង លោក ជាវ តាយ ច៊ះ ទៅ ពិនិតេយ ទីតំាង សង់ ផេសារ គំរូ។ សហ ការើ



កម្ពជុា-ទីម័រប្តេជា្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា និង ទីម័រខាង- 
កើត  បាន បេ្តជា្ញា  ជរំញុ សកម្ម  ភាព 
ពាណជិ្ជ កម្ម  នងិ វនិយិោគ រមួ គ្នា 
ឱេយ បាន កាន់ តេ ចេើន បន្ថេម ទៀ ត  
ដើមេបី បង្កើន ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ - 
ភាគីឱេយ បាន កាន់ តេ ចេើន ។ 

ការ ប្តេជា្ញា នេះ  តេវូ  បាន ធ្វើ ឡើង  
ក្នុង កិច្ច បេជុំ រវាង លោក  បេក់ 
សុខុន រដ្ឋមន្តេី កេសួង ការ បរ-
ទេស  និង សហ បេតិបត្តិ ការ 
អន្តរ ជាត ិកម្ពជុា  ជាមយួ លោក-
សេី Adaljiza Albertina 
Xavier Reis Magno រដ្ឋ មន្តេ ី
កេសួង ការ បរទេស  និង សហ- 
បេតិបត្តកិារ អន្តរ ជាតិ ទីម័រ ខាង- 
កើត  តាម រយៈ វីដេ អូ អនឡាញ 
កាលពី ថ្ងេទី ២៥ ខេ កុម្ភៈ។ នេះ 
បើ តាម សេចក្ត ីបេកាស ពត័ ៌មាន 
របស់ កេសួង ការ បរទេស  កាល- 
ពី ថ្ងេសុកេ សបា្តាហ៍មុន ។

លោក សុខុន  បាន ថ្លេង   ក្នុង 
សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ា ននេះ ថា 
ភាគី ទាំង ២ បាន ពិភាកេសា គ្នា ពី 
បញ្ហា ទ្វេ ភាគ ីទាងំ ក្នងុ តបំន ់នងិ 
អន្តរជាត ិដេល ជា បេយោជន ៍រមួ 
ដោយ ឯកភាព គ្នា ថា នងឹ ពងេងឹ 
នងិ ពងេកី កចិ្ច សហ បេតបិត្ត ិការ 
ទ្វេ ភាគី លើ វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម  
វិនិ យោគ ទេសចរណ៍  កា រអប់រំ 

និង  អភិវឌេឍ ធនធាន មនុសេស ។
លោក សខុនុ បាន ឱេយ ដងឹ ថា ៖ 

«រដ្ឋ មន្តេី   ការ បរទេស ទាំង   ២ 
កត ់សមា្គាល ់ថា ទហំពំាណជិ្ជកម្ម  
ទ្វេភាគី រវាង បេទេស ទាំង ២ នៅ 
មាន កមេិត ទាប នៅ ឡើយ និង 
បាន ឯក ភាព ជំរុញ ឱេយ ភាគី ពាក់ - 
ព័ន្ធ ទាំង  ២  ពិនិតេយ លទ្ធ ភាព  នេ 
ការ បង្កើន សកម្ម ភាព សេដ្ឋ កិច្ច  
និង ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ ភាគី តាម- 
រយៈ ការ អនុវត្ត កិច្ចពេម ពេៀង 
ស្តីពី កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ រវាង 
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម នេ បេទេស 

ទាំង ២ ដេល មាន សេប់ »។  
ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា និង 

បេទេសទមីរ័ ខាង កើត  មានបេ-
មាណ ៣០ មុឺន ដុល្លារ ក្នុង១ 
ឆ្នាំៗ ។ នេះ បើ តាម លោក  កុយ  
គួង  អ្នក នាំ ពាកេយ កេសួង ការ- 
បរទេស  និង សហ បេតិបត្តិ ការ 
អន្តរ ជាតិ បេប់ បណ្តាញ ព័ត៌ - 
មាន  Fres h News ។ 

បេទេស កម្ពុជា បាន នាំ ចេញ 
ទំនិញ មាន តម្លេ  ២១២ ៨៨០ 
ដលុ្លារ ទៅ កាន ់ទផីេសារ  ទមីរ័ ខាង- 
កើត កាលពី ឆ្នាំ២០១៨  ហើយ 

កម្ពុជា បាន នាំចូល ទំនិញ   វិញ 
ក្នងុ តម្លេ  ៥ ៣០០ដលុ្លារ ។  នេះ 
បើ តាម សេចក្តី រាយ ការណ៍ 
របស់  Trading Economics 
ដក សេង់ ទិន្ន ន័យ ពី អង្គការ 
សហ  បេជាជាតិ នេ ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ។ 

សេចក្តី បេកាស ព័ត៌មាន នេះ 
បាន ឱេយដឹង ទៀតថា រដ្ឋ មន្តេ ីការ- 
បរទេស ទំាង ២  បានលើក ទឹក- 
ចិត្ត ដល់ អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ នេ 
ភាគ ីទាងំ  ២  ឱេយ ពន្លឿន ការចរចា 
លើ អនុសេសរណៈ យោគ យល់- 

គ្នាចំនួន ៣ ដូចជា កិច្ច សហ - 
បេតិបត្តិកា រវិស័យ ទេសចរណ៍ 
កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ ទូទៅ  វិ-
ស័យ ពាណិជ្ជកម្ម  និង កិច្ច សហ - 
បេតិបត្តកិារ បច្ចេក ទេស នេ 
មជេឈម ណ្ឌល ដឹកជញ្ជូន ជាតិ ។ 

លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិរដ្ឋមន្តេ ី
កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា  បាន 
ឱេយ ដឹង ក្នុង ជំនួប ជាមួយ លោក 
Ermenegildo Kupa Lopes 
កាលព ីខេ មថិនុា ឆ្នា២ំ០២០ ថា 
កម្ពុជា បាន តេៀម អង្ករ រួច រាល់ 
ហើយ ចំនួន ៣០ ០០០តោន 
សមេប់ នាំ ចេញ ទៅ បេទេស 
ទីម័រ ខាង កើត ។

កាលព ីឆ្នាមំនុ  ទមីរ័ ខាង កើត  
បាន ស្នើ  ទញិ អង្ករ ព ីកម្ពជុា ដើមេបី 
ទប់ ស្កាត់ ការ ខ្វះខាត សេបៀង  
ដោយ សរ ជងំ ឺកវូដី  ១៩  ប៉នុ្តេមនិ  
បាន បញ្ជាក់ ពី បរិមាណ   ទេ។

ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ កម្ពជុាបាននំា - 
ចេញ អង្ករ  ៦៩០ ៨២៩  តោន 
ទៅ  ទីផេសារ អន្តរជាតិ ដោយ មាន 
តម្លេ ជិត ៥៣៩ លន ដុល្លារ  
កើន ១១,៤០ ភាគរយ ធៀប នងឹ 
ឆ្នា ំ ២០១៩ ។ នេះ តាម ទនិ្ន នយ័ 
កេសងួ កសកិម្ម។  បេទេសចនំនួ  
៦ នៅក្នងុ តបំន ់អាស៊ាន  បាន នា ំ
អង្ករ ព ីកម្ពជុា  ៨៦ ៨៩៩ តោន 
ដេល ស្មើនងឹ ១២,៥៨ ភាគ រយ 
នេ ការ នាំ ចេញ សរុប៕ LA

 ទកីេងុ ហជីូមិញៈ ការ នា ំចេញ  
សមេបុក   តេចៀក កាំ តេូវ រំពឹង ថា  
នងឹ មាន តម្លេ រាប ់រយ លន ដលុ្លារ   
ពេលបេទេសចនិ ដេល ជា ទីផេសារ  
ធ ំបផំតុ របស ់ពភិពលោក   បើក   ឱេយ  
វៀតណម  នាំ ចូល  ក្នុង ឆ្នាំ នេះ។ 

 កេសងួ  កសកិម្ម  នងិ អភវិឌេឍន ៍ 
ជនបទ វៀតណម (MARD) 
បាន ឱេយ ដឹង ថា  តមេូវការ របស់ 
បេទេស ចិន  សមេប់ ផលិត  ផល 
សមេបុកតេចៀកកំា កំពុង កើន ឡើង 
ប៉នុ្តេ កេមុហ៊នុ វៀតណម  តេវូការ  

មាន   វិធានការ ថ្មី ដើមេបី នាំ ចេញ 
ផ្លូវការ ទៅ កាន់ បេទេស ចិន  ជា 
ជាង ការ ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ  នងឹ ការ ធ្វើ  
ពាណិជ្ជកម្ម តាម ពេំដេន ដេល 
មិន សេប ចេបាប់។ 

 លោក   Do Tu Quan បេធាន   
សមាគម កសិដ្ឋាន សត្វ តេចៀក- 
កាំ  វៀតណម បាន និយាយ ថា  
អ្នក នា ំចេញ វៀតណម  សងេឃមឹ 
ថា   បេទេស ទាងំ២នងឹ ឈាន ដល់ 
កិច្ច ពេម ពេៀង ក្នុង ពេល ឆប់ ៗ   
និង ការ នាំ ចេញ ដំបូង ទៅ កាន់ 

ទីផេសារ បេទេស ចិន អាច តេូវធ្វើ 
ឡើង  ក្នុង តេីមាស នេះ។ 

អនរុដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ កសកិម្ម នងិ  
អភវិឌេឍ នជ៍ន បទ លោក Phung 
Duc Tien បាន និយាយ ថា   
ការ  ធ្វើ ផ្ទះតេចៀកកា ំកពំងុ កា្លាយ-  
ជា ឧសេសាហកម្ម ដេល  តេូវបាន 
អភិវឌេឍ យា៉ាង ឆប់ រហ័ស ក្នុង 
បេទេសវៀតណម  ដោយ  ភាគ-  
ចេើន បផំតុ ស្ថតិ នៅ ភាគ ខាង តេបងូ   
បេទេស  ប៉នុ្តេ ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម 
តាម ពេដំេន កេ ផ្លវូការ  បណ្តាល  
ឱេយ មាន តម្លេ ទាប នងិ ទទលួ បាន 
នូវ ផល បេយោជន៍ តិចតួច។ 

មាន កសិដ្ឋាន សមេបុក តេចេៀ ក  - 
កាំ បេមាណ  ២០ ០០០ កន្លេង 
ក្នុង ខេត្ត  និង កេុង ចំនួន ៤២ នេ 
ខេត្ត នងិទកីេងុ ៦៣ របស ់បេទេស  
វៀតណម  ដេល មាន បរិមាណ 
ទិន្នផល សរុប បេហេល  ១២០ 
តោន  ជាមួយ តម្លេ  ៤៥០ លន 
ដុល្លារ  តេូវ បានគេ បេមូល ផល 
ជារៀងរាល ់ឆ្នា។ំ នេះ បើ យោង- 
តាម លោក Tien។ 

ប៉នុ្តេ ការ នា ំចេញ ទៅ កាន ់ទផីេសារ   
ចនិ  មាន បេហេល ៨ ភាគរយនេ  
ទិន្នផល សរុប    ប៉ុណ្ណោះ។ 

អាជា្ញាធរ ចិន បាន ហាម ឃាត់ 
ការនាំ ចូល សមេបុក តេចៀក កាំ 
ដេល គ្មាន បេភព ចេបាស ់លស ់ព ី
បេទេស វៀតណម  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១១   
បនា្ទាប ់ព ីមាន រឿង អាសេវូ   ទាក ់ទនិ  
ផលិត ផល ក្លេងកា្លាយ។ 

 បេទេស ចនិ បាន លើក បមេម  ក្នងុ  
ឆ្នា ំ២០១៥ នងិជនំសួ វញិ ដោយ  
វិធានការ តឹងរឹុង  ដេល មាន គោល -  
បណំង  ធ្វើ ឱេយ បេសើរ ឡើង នវូ បេពន័្ធ  
សុវត្ថិភាព  និងបេព័ន្ធ តាម ដន។ 

បេទេស មា៉ាឡេសុ ី ឥណ្ឌនូេសុ ី 
នងិ ថេ  បាន បពំេញ គេប ់លក្ខខណ្ឌ 
នេ តមេូវ ការ របស់ ចេបាប់ ចំពោះ 
ការ នាំ ចេញសមេបុក  តេចៀក កាំ ទៅ    
កាន់ ទីផេសារ ចិន  ប៉ុន្តេ វៀតណម  
មនិ អាច នាំ ចេញ ជា ផ្លវូ ការ បាន 
ដោយ សរ ហេតុ ផល  ចេើន បូក- 
រួមទាំង   ការ ខ្វះ   ស្តង់ ដគុណភាព   
ចំពោះ ផលិត ផល  និងស្តង់ ដ 
សមេប់ ការ នាំ ចេញ។ 

ក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កេយ នេះ 
កេសួង MARD បាន ស្វេង រក 
វិធី  លើក កម្ពស់ ការ នាំចេញ ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ អន្តរជាតិ  រួម ទាំង 
ទីផេសារ បេទេស ចិន។ 

 លោកសេី  Nguyen Van 

Trong  អន ុបេធាន នាយក ដ្ឋាន 
បង្កាត ់ពជូ សត្វចញិ្ចមឹ  នេ កេសងួ  
MARDបាន នយិាយ ថា  ដោយសរ  
ផល ប៉ះពាល ់នេ ការ រកី រាល ដល   
កវូដី ១៩   ការ ចរចា ដើមេប ីនាចំេញ  
ផលិត ផល នេះ ទៅ កាន ់បេទេស  
ចនិ តេវូ បាន ធ្វើ ឡើង ជា សខំាន ់
តាម រយៈ ការ ជបួ បេជុ ំតាម អន- 
ឡាញ   ប៉ុន្តេ អ្វីៗ ស្ទើរ តេ រួច រាល់ 
ដេរហើយ។

 លោកសេ ី Trong នយិាយថា  
វៀតណម   តេូវការ  កសង  មា៉ាក 
សញ្ញា  សមេប់ ផលិត ផល សមេបុក  
តេចៀក កា ំរបស ់ខ្លនួ នងិ អភវិឌេឍ  
ខេសេ ចង្វាក់ ផលិត ផល សមេប់ 
យីហោ នេះ។ 

 សមេបុក តេចៀក កាំ វៀតណម  
ដេល ទទួល បាន  សិទ្ធិ នាំ ចេញ 
អាច បពំេញ  តមេូវការ ១ភាគ៣ 
ក្នុង ទីផេសារ ចិនដេល ជា ការ បើក 
ឱកាស ធំ។ 

បេទេស   វៀតណម បាន ចាប់-  
ផ្តើម ឧសេសាហ កម្ម នេះ ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១០ ដេល  មាន  ផលិត កម្ម  
បេហេល ៣ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ    
នេ ទិន្នផល សរុប  នៅក្នុង ពិភព- 
លោក ៕   VNS-ANN/ RR

លោក បេក់ សុខុន បេជំុ ជា មួយ រដ្ឋមន្តេ ីកេសួង ការ បរទេស   ទីម័រ ខាង កើត តាម អន ឡាញ ។ កេសួងការបរទេស

វៀតណាមរកវិធីនំាចេញសមេបុកតេចៀកកំាទៅកាន់ទីផេសារចិនដេលជាប់គំាងដោយលក្ខខណ្ឌតឹងរុឹង

Chevronចង់
ពងេកី...

ត ព ីទពំរ័  ១...ប៉ណុ្ណោះ ដោយ 
គត់ មិន បាន បញ្ជាក់ ថា ១០០ 
ស្ថានយី នោះ នងឹ សងសង ់ក្នងុ 
ឆ្នាំ នេះ ទេ ខណៈ បច្ចុបេបន្ន គត់ 
ទើប តេ មាន ៣៥ ស្ថានីយ   »។ 

 «សមេប់  រដ្ឋាភិបាល គឺ ស្វា - 
គមន៍ រាល់ ការ ពងេីក អាជីវ  កម្ម 
របស់ កេុម ហ៊ុន បើ ទីតាំង ដេល 
កេមុ ហ៊នុ ស្នើ សុ ំមាន ការ អនញុ្ញាត  
ពី អាជា្ញាធរ ដេនដី ហើយ ការរៀប- 
ចំ បច្ចេក ទេស របស់ គត់  សេប - 
តាម សរាចរ របស់ យើង ដេល 
បាន កំណត់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សុវត្ថិ- 
ភាព»។  នេះ បើ យោង តាម  
លោក ជៀប សួ។ 

លោក  បន្តថា មក ទល់ ពេល- 
នេះ លោក មិន ទាន់ ទទួល បាន 
ពាកេយ ស្នើ សុ ំណ មយួ ព ីកេមុហ៊នុ   
ទេ ទាក់ ទង   នឹងផេនការ   ពងេីក  
ស្ថានីយ ។ លោក បន្ថេម      ទៀត 
ថា ៖ «សមេប់ ការ ពងេីក ស្ថា-
នីយ  នេះ គឺ កេុម  ហ៊ុន តេូវ ដក់ 
ពាកេយ ស្នើ សុំ ម្តង មួយៗ ដោយ វា 
ទាមទារ ឱេយ យើង តេវូ តេតួ ពនិតិេយ 
មើល   ទីតាំង និង សុវត្ថិ ភាព នេ 
ការ រៀបច ំ។  អាជវីកម្ម ស្ថានយី 
បេង ឥន្ធនៈ  គឺ ខុស ពី  អាជីវកម្ម 
ផេសេងៗ ដោយ សរ វា តមេូវ ឱេយ 
យើង ចុះ ទៅ អង្កេត និង វាយ- 
តម្លេ លើ ផេនការ សវុត្ថភិាព នងិ 
ទីតាំង ជាក់ ស្តេង»។ 

កម្ពជុា  បាន កា្លាយ ជា បេទេស 
ផលិត បេង មួយ នៅ លើ ពិភព - 
លោក និង ជា បេទេស ទី ៨  ក្នុង 
តបំន ់អាស៊ាន ( លើក លេងបេ-
ទេស ឡាវ នងិ សងិ្ហ បរុ ី) បនា្ទាបព់ ី 
កេមុហ៊នុ រកុរក បេង នងិ ឧស្មន័ 
KrisEnergy Ltd របស់ សិង្ហ - 
បរុ ីបាន ទាញ យក តណំក ់បេង 
លើក ដំបូង នៅ   ប្លុក A។ 

លោក ហ៊ុន សេន បាន ថ្លេង 
ក្នុង កម្ម វិធី សម្ពោធ រោងចកេ 
បេពេឹត្ត ិកម្ម ទឹក ស្អាត ចមា្ការមន 
នងិ បើក ការ ដ្ឋាន សង សង ់រោង- 
ចកេ បេពេឹត្តិ កម្ម ទឹក ស្អាត បាក់-
ខេង កាល ព ីថ្ងេទ ី១ ខេ កមុ្ភៈ ថា 
អណ្តូង បេង ទី១  នៅ ក្នុង តំបន់ 
បេង អបេសរា បូម បេង  ឆៅ បាន 
៤០ ៧៨៨ បារ៉េល គិត ចាប់ ពី 
ដក ់ឱេយ ដណំើរការ អណ្តងូ បេង 
នេះ ដបំងូ កាលព ីថ្ងេទ ី២៨  ខេធ្ន ូ
ឆ្នាំ២០២០ ។

លោក ហ៊នុ សេន បានបន្ថេម  
ទៀត ថា  អណ្តងូ បេង ទ២ី ទើប  
ដក់ ឱេយ ដំណើរការ ខួង កាលពី 
ថ្ងេទ ី៣០  ខេ មករា ឆ្នា ំ២០២១  
ដើមេប ីញេក រវាង បេង នងិ លេបាប ់
ភក់ ។ លោក ថ្លេង   ថា៖«យើង 
នឹង បន្ត ដំណើរ ការ បូម បេង 
អណ្តូង ជា បន្ត បនា្ទាប់ ទៀត នៅ 
ឆ្នាំ ២០២១  នេះ  »៕ LAផ្ទះតេចៀក កំា ដេល គេ សង់ក្នងុខេត្ត គៀនយ៉ាង ។ រូបថត VNS
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កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២៧កុម្ភៈ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា
បានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបៃចាំ
អង្គការសហបៃជាជាតិចៃញពី
តំណៃង១ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក
បានធ្វើការថ្លៃងសុន្ទរកថាចំ-
ពោះមខុមហាសន្នបិាតអង្គការ-
សហបៃជាជាតិបៃឆាំងនឹងការ-
ធ្វើរដ្ឋបៃហារនិងអំពាវនវរក
ជំនួយអន្តរជាតិក្នុងការស្ដារ
លទ្ធបិៃជាធិបតៃយៃយឡើងវិញ។
ក្នុងសុន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃ

សុកៃទី២៦សបា្ដាហ៍មុន ឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតUKyawMoe
Tunបានបៃប់មហាសន្នបិាត
ថា៖«យើងជាគណៈកម្មាធកិារ
តំណាងឱៃយ CRPH [គណៈ-
កម្មាធិការតំណាងឱៃយសភា]
ស្នើដល់អង្គការសហបៃជាជាតិ
កៃមុបៃកឹៃសាសន្តសិខុនងិសហ-
គមន៍អន្តរជាតិដៃលមន
បំណងចង់កសងសង្គមពិភព-

លោកសុីវិល័យបៃកបដោយ
សន្តភិាពឱៃយបៃើមធៃយោបាយណា
មួយដៃលចំាបាច់ដើមៃបីធ្វើសកម្ម-
ភាពបៃឆាំងនឹងយោធាមី-
យ៉ាន់ម៉ានិងដើមៃបីផ្តល់នូវសុវត្ថ-ិ
ភាពនិងសន្តិសុខសមៃប់
បៃជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា»។
លោកបានបន្តទៀតថា៖

«យើងតៃវូការសកម្មភាពខ្លាងំ-
កា្លាបន្ថៃមទៀតពីសហគមន៍
អន្តរជាតិដើមៃបីបញ្ចប់រដ្ឋបៃ-
ហារយោធាបញៃឈប់ការគាប-
សង្កត់បៃជាជនស្លូតតៃង់បៃ-
គល់អំណាចរដ្ឋជូនបៃជាជន
និងស្ដារលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយ
ឡើងវិញ»។
លោកKyawMoeTun

បានបញ្ចប់សុន្ទរកថារបស់
លោកដោយលើកមៃមដៃ៣
ដៃលជានមិតិ្តសញ្ញាដកចៃញពី
ខៃសៃភាពយន្ត«TheHunger
Games»និងតៃូវបានបៃើ-
បៃស់ដោយកៃុមបាតុករគាំ-
ទៃលទ្ធិបៃជាធិបតៃយៃយនៅ

បៃទៃសថៃ។
CRPHគឺជាគណៈកម្មាធកិារ

មួយដៃលតំណាងឱៃយសមជិក
សភាជាប់ឆ្នោតមកពីគណបកៃស
សម្ព័ន្ធជាតិដើមៃបីបៃជាធិប-
តៃយៃយ(NLD)របស់លោកសៃី
អ៊ុងសនស៊ូជីដៃលសមជិក
ភាគចៃើនតៃូវបានយោធាចាប់
ក្នុងពៃឹត្តិការណ៍រដ្ឋបៃហារនៅ
ថ្ងៃទី១កុម្ភៈ។លោកKyaw
MoeTunតៃូវបានតៃងតាំង
កៃមរដ្ឋាភបិាលសុវីលិហើយ
លោកបានរួចពីការចាប់ខ្លួន
និងបានរកៃសាតំណៃងដោយ
សរលោកស្ថិតនៅខងកៃ
បៃទៃសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពៃល
រដ្ឋបៃហារបានកើតឡើង។
ទូរទសៃសន៍រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបាន

បៃកាសពីការបណ្ដៃញលោក
ចៃញពីតំណៃងដោយនិយយ
ថា៖«លោកបានកៃបត់ជាតិនងិ
បាននិយយសមៃប់អង្គការ
កៃផ្លូវការមួយដៃលមិន
តំណាងបៃទៃសហើយបាន

រលំោភអណំាចនងិការទទលួ-
ខុសតៃូវរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋ-
ទូត»។
សុន្ទរកថានិងការបណ្ដៃញ

ចៃញនៃះកើតឡើងខណៈកៃុម
បាតុករបៃឆាំងរដ្ឋបៃហារបន្ត
រៀបចំការបាតកុម្មជារៀងរាល-់
ថ្ងៃចាប់តំាងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋ-
បៃហារហើយឃុំខ្លនួលោកសៃី
អុ៊ងសនសូ៊ជីនិងសមជិកដទៃ
ទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលសីុវិលកៃម
ការអះអាងថា ការបោះឆ្នោត
កាលពីខៃវិច្ឆិកាឆា្នោំ២០២០គឺ
ពោរពៃញទៅដោយការក្លៃងបន្លំ។
យោធាបានចាប់ផ្ដើមបង្កៃប

ការតវ៉ាដោយបៃើបៃស់កម្លាំង
ខ្លាំងជាងមុន។កាលពីចុង-
សបា្ដាហ៍មុនកងកម្លាំងយោធា

បានបាញ់គៃប់កាំភ្លើងពិតទៅ
លើកៃុមបាតុករនៅទីកៃុង-
Mandalayធ្វើឱៃយមនុសៃស២
នក់ស្លាប់ និងជាចៃើននក់
ផៃសៃងទៀតរងរបួស។
ការបង្កើនកម្លាំងរបស់យោ-

ធាក្នងុបង្កៃបកៃមុបាតកុរបាន
ធ្វើឱៃយមនការថ្កោលទោសពី
អន្តរជាតិដៃលរួមទាំងរដ្ឋមន្តៃី
កៃសួងការបរទៃសអាមៃរិក
លោកAntonyBlinkenដៃល
បានពៃមននៅលើបណា្ដាញ-
សង្គម Twitterកាលពីដើម-
សបា្ដាហ៍នៃះថា៖«សហរដ្ឋអា-
មៃរិកនឹងបន្តចាត់វិធានការយ៉ាង
មឺុងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដៃលបៃពៃតឹ្ត
អពំើហងិៃសាបៃឆាងំនងឹបៃជាជន
នៃបៃទៃសភូមនៅពៃលពួក-

គៃទាមទារការស្ដារឡើងវញិនវូ
រដ្ឋាភិបាលដៃលបានជៃើសរើស
តាមបៃបបៃជាធិបតៃយៃយ»។
កាលពីថ្ងៃពុធ រដ្ឋមន្តៃីការ-

បរទៃសឥណ្ឌូនៃសុី លោកសៃី
RetnoMarsudiនិងរដ្ឋមន្តៃី
ការបរទៃសថៃលោកDon
Pramudwinaiបានជួបជា-
មួយនឹងរដ្ឋមន្តៃីការបរទៃស
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកU
WunnaMaungLwinនៅ
ទីកៃុងបាងកកដើមៃបីពិភាកៃសា
ស្វៃងរកដំណោះសៃយដោយ
សន្តិភាពចំពោះវិបត្តិនៃះ។
លោកសៃីRetnoក៏បានជួបជា-
មួយសមជិកបកៃសNLDដៃល
បានភៀសខ្លួនទៅបៃទៃសថៃ
ផងដៃរ៕

មីយ៉ាន់ម៉ាៈ យោធាដកឯកអគ្គរដ្ឋ-
ទូតប្រចំាUNច្រញពីតំណ្រងបន្ទាប់
ពីការនិយយប្រឆំាងរដ្ឋប្រហារ

បេក់ សាយ 

បៃជាជនរុសៃសីុរាប់ពាន់នក់និងកៃមុ-
អ្នកការទូតលោកខងលិចបានចូលរួម
រំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្ពានមួយនៃទីកៃងុ
មូ៉ស្គូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ជាទីដៃលអ្នក-
នយបាយគណបកៃសបៃឆំាងលោក
BorisNemtsovតៃវូបានគៃបាញ់
សម្លាប់កាលពី៦ឆា្នោំមុន ខណៈដៃល
អាមៃរិកបាននិយយថាវកាន់តៃបញ្ហា
ធ្ងន់ធ្ងរថៃមទៀតដោយសរវិមនកៃមឹ-
ឡំាងរឹតតៃបិតសៃរើភាពនៃការបញ្ចៃញ
មតិយោបល់។
លោកNemtsov គឺជាអ្នករិះគន់

ម្នោក់នៃអ្នករិះគន់ខ្លាងំបំផុតរបស់លោក
វ៉ា្លាឌីមៀរ ពូទីន រហូតដល់លោកតៃវូ
បានគៃបាញ់សម្លាប់នៅលើស្ពានមួយ
នៅកៃបៃរវិមនកៃមឹឡំាង កាលពីថ្ងៃទី
២៧ខៃកុម្ភៈឆា្នោំ២០១៥។
ខួប៦ឆា្នោំនៃការស្លាប់របស់លោក

Nemtsovបានកើតឡើងកៃយពីអ្នក-
រិះគន់លៃបីបំផុតគឺលោកAlexeiNavalny
តៃវូបានគៃបញ្ជនូទៅកាត់ទោសហើយ
តៃវូជាប់ពន្ធនគារជិត៣ឆា្នោំដៃលលោក
បានបៃកាសថាគឺជារឿងនយោបាយ។
វិធានការនៃះបានធ្វើឱៃយទំនក់ទំនង

តានតឹងសៃប់ជាមួយនឹងលោកខង
លិចកាន់តៃឡើងកម្តៅខ្លាងំដោយសហ-
ភាពអឺរុ៉បបានស្វះស្វៃងដក់ទណ្ឌកម្ម
លើទីកៃងុមូ៉ស្គូ។
ចាប់តំាងពីពៃកឹថ្ងៃសៅរ៍បៃជាជនរុសៃសីុ

ជាចៃើននក់និងអ្នកការទូតលោកខង-
លិចបានប្តរូវៃនគា្នោដក់ផ្កោនៅកន្លៃង
គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយជាទីដៃលលោក
Nemtsovតៃវូបានបាញ់សម្លាប់ដោយ
គៃប់កំាភ្លើងចំនួន៤គៃប់។អតីតន-
យករដ្ឋមន្តៃីនិងអ្នកនយោបាយបៃឆំាង
លោកMikhail Kasyanov បាន
បៃប់អ្នកសរព័ត៌មននៅកន្លៃងជួបជំុ
នោះថា៖«យើងជួបជំុគា្នោនៅតៃង់កន្លៃង

នៃះនៅថ្ងៃនៃះរៀងរាល់ឆា្នោំដើមៃបីបង្ហាញ
អាជា្ញាធរថាយើងមិនបានភ្លៃចទៃហើយ
ក៏នឹងមិនបំភ្លៃចដៃរ»។
លោកបាននិយយថា៖«ខ្ញុំជឿជាក់

ថាអ្វដីៃលលោកNemtsovបានតសូ៊
ដើមៃបីសៃរើភាពសមៃប់បៃជាជនរុសៃសីុ
មនុសៃសជាតិរបស់ពួកគៃនិងជីវិតបៃកប-
ដោយភាពថ្លៃថ្នរូនឹងកើតឡើងនៅពៃល
ឆាប់ៗនៃះ»។
ពិធីរំឭកនៃះ តាមធម្មតាតៃវូបាន

ធ្វើឡើងដោយការហៃកៃបួនរហូតដល់
កណា្ដាលទីកៃងុមូ៉ស្គ។ូ
អាជា្ញាធរទីកៃងុមូ៉ស្គូ បានបដិសៃធ

សំណើសំុធ្វើការហៃកៃបួនរំឭកដោយសរ
ទប់ស្កោត់ការឆ្លងរាលដលនៃជំងឺកូវើដ-
១៩បុ៉ន្តៃការជួបជំុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តៃវូ
បានអនុញ្ញាតឱៃយបន្តធ្វើ។
សៃចក្តថី្លៃងការណ៍មួយដៃលតៃវូបាន

ចុះហត្ថលៃខដោយអ្នកនយោបាយ
បៃឆំាងជាចៃើននិងតៃវូបានបង្ហាះលើ

បណា្ដាញសង្គមថា៖«នៃះគឺជាពៃឹត្តិ-
ការណ៍រំឭកមិនមៃនការជួបជំុឬការ-
ហៃកៃបួនទៃ»។
កៃុមឃ្លាំមើលWhiteCounter

ដៃលបានសរុបចំនួនអ្នកចូលរួមពៃតឹ្ត-ិ
ការណ៍រំឭកនោះបាននិយយថា
មនុសៃស៧៨០០នក់បានជួបជំុគា្នោតៃមឹ
ម៉ាង៥ល្ងាចទៃ។
លោកIrinaDrozdovaជាមៃធាវើ

ម្នោក់មនវ័យ៤៤ឆា្នោំបានបៃប់សរព័ត៌-
មនAFPថា«គាត់(Nemtsov)
និយយការពិត ហើយដោយសរតៃ
បញ្ហានៃះនៅក្នងុបៃទៃសយើងអ្នកតៃវូ
គៃសម្លាប់»។
បៃពន្ធរបស់លោកNavalnyគឺអ្នក-

សៃីYuliaNavalnayaក៏នៅទីនោះដៃរ
ហើយបានដក់កមៃងផ្កោមួយដៃរ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមៃរិកអង់គ្លៃសនិង

EUបៃចំានៅបៃទៃសរុសៃសីុស្ថតិនៅក្នងុ
ចំណោមអ្នកតំណាងលោកខងលិច

ដទៃទៀត ក៏បានដក់ផ្កោនៅកន្លៃង
រំឭកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះដៃរ។
អ្នកនំពាកៃយស្ថានទូតអាមៃរិកលោក-

សៃី RebeccaRoss បាននិយយ
ថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតJohnSul-
livanបានរំឭកវិញ្ញាណក្ខន្ធបុរសម្នោក់
ដៃលបានប្តៃជា្ញាស្វៃងរកអនគតល្អ-
បៃសើរដើមៃបីបៃទៃសរបស់គាត់»។
លោកសៃីបាននិយយតាមធ្វីធើរថា៖

«គាត់នៅតៃជាកម្លាងំជំរុញទឹកចិត្តដល់
មនុសៃសជាចៃើនដៃលតសូ៊ដើមៃបីយុត្តធិម៌
តម្លាភាពនិងសៃរើភាព»។
នៅក្នងុឆា្នោំ២០១៧ តុលការមួយ

បានរកឃើញអតីតមន្តៃីកងកម្លាំង
សន្តសុិខម្នោក់មកពីបៃទៃសឆៃឆៃនីមន
ទោសពីបទសម្លាប់លោកNemtsov
ហើយបានកាត់ទោសគាត់ឱៃយជាប់គុក
២០ឆា្នោំ។ បុរស៤នក់ផៃសៃងទៀតតៃវូ
បានរកឃើញថាមនទោសជាប់ទាក់-
ទិនក្នងុការសម្លាប់នោះ។
បុ៉ន្តៃកៃមុគៃសួររបស់អ្នកនយោបាយ

បៃឆំាងដៃលតៃវូគៃសម្លាប់នៃះនិងកៃមុ
អ្នកគំាទៃបានបញ្ជាក់ថាអាជា្ញាធរខកខន
មិនបាននំយកកៃមុមៃគំនិតនៃការ-
សម្លាប់នោះមកកាត់ទោសទៃ៕

ប្រជាជនរុស្រសី៊និងក្រមុអ្នកការទូតលោកខាងលិចប្ររព្ធខួប៦ឆា្នាំ
ន្រការបាញ់សម្លាប់អ្នកនយោបាយប្រឆំាងBorisNemtsov
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ព័ត៌មានខ្លីៗ

អាមេរិកអនុញ្ញាតឱេយបេើបេស់វ៉ាក់សំាង
Johnson&Johnsonក្នងុគេអាសន្ន
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២៧កុម្ភៈ រដ្ឋបាលឱសថនិងម្ហូបអាហារ

(FDA)បានធ្វើការអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់វ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩
ផលិតដោយកៃុមហ៊ុនអាមៃរិកJohnson&Johnsonក្នុង
គៃអាសន្នដៃលជាវ៉ាក់សំាងទី៣អនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់ក្នុង
អាមៃរិកបន្ទាប់ពីPfizer/BioNTechនិងMorderna។
វ៉ាក់សំាងនៃះ តៃូវបានធ្វើការសាកលៃបងលើមនុសៃសជាង

៤៤០០០នក់នៅសហរដ្ឋអាមៃរិកអា្រហ្វិកខាងតៃបូងនិងអា-
មៃរកិឡាទនី។ទនិ្ននយ័បានមកការសាកលៃបងនៃះបានបង្ហាញ
មានបៃសិទ្ធភាព៦៦,១%បៃឆាំងនឹងករណីកូវីដ១៩ធ្ងន់ធ្ងរ
បន្ទាប់ពីការចាក់យ៉ាងហោចណាស់៤សបា្ដាហ៍នៃះបើយោង-
តាមការវិភាគរបស់ FDA។ទិន្នន័យនៅសហរដ្ឋអាមៃរិកថា
វ៉ាក់សំាងនៃះមានបៃសិទ្ធភាព៧២%និងផ្តល់ការការពារ
៨៦%បៃឆាំងនឹងករណីធ្ងន់ធ្ងរ។
វ៉ាកសំ់ាងនៃះមានផលប៉ះពាល់តចិតចួដៃលភាគចៃើនមាន

លក្ខណៈសៃលដូចជាការឈឺចាប់នៅកន្លៃងចាក់ឈឺកៃបាល
អស់កមា្លាំងនិងឈឺសាច់ដុំ។ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ គឺមិនកើត
ឡើងចៃើនទៃហើយមិនមានករណីបៃតិកម្មអាលៃ្លកហៃសុីធ្ងន់ធ្ងរ
កើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការសាកលៃបង។
វ៉ាកសំ់ាងJohnson&Johnsonបៃើបៃស់បច្ចៃកវទិៃយាវុចិ-

ទរ័វរីសុកៃច្នៃពីAdenovirusសា្វាChimpanzeeដចូវ៉ាកស់ាងំ
អងគ់្លៃសAstraZenecaដៃលមានលក្ខណៈងយសៃលួរកៃសា-
ទកុនងិដកឹជញ្ជនូហើយមានតម្លៃទាបជាងបច្ចៃកវទិៃយាវ៉ាកស់ាងំ
ផៃសៃងទៀត។វ៉ាក់សំាងនៃះមានលក្ខណៈខុសពីវ៉ាក់សំាងកូវីដ
១៩ផៃសៃងទៀតដោយតៃូវការការចាក់វ៉ាក់សំាងតៃ១ដូស
ប៉ុណ្ណោះដើមៃបីទទួលបានការការពារ៕សុខវេងឈាង

ការបណ្តេញមនេ្តយីោធាជាន់ខ្ពស់អាមេនី
តេវូបានបដិសេធ
កាលពីថ្ងៃទី២៧កុម្ភៈបៃធានធិបតីអាមៃនីលោកArmen

Sarkissianបានរារាំងការបណ្តៃញមនៃ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់
អំឡុងពៃលដៃលមានជម្លាះកាន់តៃខា្លាំងឡើងរវងរដ្ឋាភិបាល
និងយោធា។
នយករដ្ឋមនៃ្តីNikolPashinyanបាននិយយថាយោធា

កំពុងរៀបចំផៃនការធ្វើរដ្ឋបៃហារ។លោកបានសនៃយាថា នឹង
បណ្តៃញលោកOnikGasparyanបៃធានបុគ្គលិកទូទៅនៃ-
កងកមា្លាំងបៃដប់អាវុធបន្ទាប់ពីមៃដឹកនំយោធាបានទាមទារ
ឱៃយលោកចុះចៃញពីតំណៃង។
កាលពីថ្ងៃទី២៧កុម្ភៈ បទបញ្ជារបស់លោកPashinyan

តៃូវបានគៃចាត់ទុកថាមិនមានលក្ខណៈសៃបនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដោយមៃធាវី និងអ្នកជំនញដៃលពាក់ព័ន្ធ។សៃចក្តីថ្លៃង-
ការណ៍ក៏បានសរសៃរផងដៃរថាបៃធានធិបតី មិនការពារ
អំណាចនយោបាយភាគីណាមួយទៃ ហើយតៃូវដឹកនំដោយ
យកផលបៃយោជន៍ជាតិជាធំ៕សុខសេីលុច

ការតវ៉ានៅបេទេសទុយនីសីុកើតមានឡើង
អំឡុងពេលវិបត្តិនយោបាយក្នងុបេទេស
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទ២ី៧កមុ្ភៈនៅរដ្ឋទយុនសីមានកៃមុអ្នកតវ៉ា

បៃមូលផ្តុំគ្នាដើមៃបីគំទៃគណបកៃសអ៊៊ិសា្លាមនិយមកណា្តាល
ក៏ដូចជាដើមៃបីសាមគ្គីភាពនិងបៃជាធិបតៃយៃយ។ការធ្វើការតវ៉ា
នៃះគឺធ្វើឡើងអំឡុងពៃលមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងបៃទៃស។
គណបកៃសEnnahdhaដៃលដកឹនំដោយអ៊សិា្លាមនយិមនងិ

គណបកៃសQalbTounesសៃរីបានជំរុញឱៃយមានការផ្លាស់ប្តូរ
រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញកាលពីពាក់កណា្តាលខៃមករា។
បៃធានធិបតីបៃទៃសទុយនីសុីលោកKaisSaiedបានរិះ-

គន់យ៉ាងខា្លាំងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនៃះដៃលបានបញ្ជាក់ដោយ
សភា។លោកបាននិយយថា លោកមិនបានចូលរួមពិគៃះ
យោបល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃះឡើយ។ លោកក៏បានចោទ-
បៃកាន់ថា រដ្ឋមនៃ្តីមួយចំនួនតៃូវបានគៃសងៃស័យថា មានអំពើ-
ពុករលួយនិងទំនស់ផលបៃយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។
ការបៃឈមមុខខាងនយោបាយកើតឡើងនៅពៃលដៃល

បៃទៃសទុយនីសុីបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងដោយជំងឺ
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សៅសម្ភសេស

បន្ទាប់ពតីតាងំគ្នាជាងប៉នុ្មាន
ទសវតៃសរ៍មកបៃទៃសឥណា្ឌា
នងិចនិកពំងុរៀបចបំង្កើតតបំន់
គ្មានយោធានៅតាមពៃំដៃន
ហិមាល័យដៃលចំណាត់ការ
នៃះបង្កឱៃយមានការថា្នាំងថា្នាក់
ចិត្តពីសំណាក់សមាជិកសន្តិ-
សុខឥណា្ឌាមួយចំនួន។
កៃុមទាហានមកពីបៃទៃស

ទាំង២នឹងលៃងតៃូវលៃបាត
នៅតំបន់ភាគខាងជើងបឹង
PangongTso ចមា្ងាយ
បៃមាណ៩គីឡូម៉ៃតៃដៃល
ជាតំបន់ធា្លាប់មានការប៉ះទង្គិច
បៃដប់អាវុធកាលពីឆា្នាំមុន។
ការពៃមពៃៀងនៃះនឹងធ្វើឱៃយ
បៃទៃសឥណា្ឌាដកខ្លួនចៃញពី
ទីតាំងដៃលខ្លួនរៀបយុទ្ធសា-
ស្តៃបៃឆាំងនឹងសតៃូវកាលពី
ខៃសីហាឆា្នាំ២០២០កន្លងទៅ។
កៃសួងការបរទៃសឥណា្ឌា

បាននិយយនៅក្នុងសៃច-
ក្តថី្លៃងការណ៍មយួថា៖«សា្ថាន-
ភាពតានតឹង ដៃលបន្តមកជា
យរូយរហើយនោះមនិមៃនជា
អ្វីដៃលភាគីទាំង២ចង់បន្ត
ទៀតទៃ»។
ចំណាត់ការនៃះ ធ្វើឡើង

កៃយការបង្កើតតំបន់គ្មាន
យោធាសៃដៀងគ្នាកាលពីឆា្នាំ
មុនមានចមា្ងាយបៃហៃល
១៥០គីឡូម៉ៃតៃនៅតាម
បណ្តាយដងទន្លៃហា្គាវ៉ាន់
ជាកន្លៃងដៃលទាហានឥណា្ឌា
២០នក់និងទាហានចិន
យ៉ាងតចិ៤នកស់ា្លាប់ក្នងុការ-

បៃយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវមួយ។
ករណីមុននៃះទៀតពោលគឺ
នៅថ្ងៃទ១ី៥ខៃមថិនុជាពៃល
ដៃលមានទាហានសា្លាប់ជា-
លើកដបំងូកៃយមានជម្លាះ-
តតាំងគ្នាចាប់តាំងពីឆា្នាំ១៩
៧៥មក។
បើទោះជាការដកថយរបស់

ឥណា្ឌាធ្វើឱៃយសា្ថានភាពនៅ
តំបន់មានជម្លាះស្ងប់សា្ងាត់
ជាងមុនបន្តិចក្ដីសមាជិកខ្លះ
នៃសា្ថាប័នសន្តិសុខឥណា្ឌាជឿ
ថាការបង្កើតតបំន់គ្មានយោធា
គឺជាការបំពៃញចិត្តទីកៃុង-
ប៉ៃកាងំ។នៃះបើយោងតាមមនៃ្តី
សុំមិនបញ្ចៃញអត្តសញ្ញាណ
មួយចំនួន។ពួកគៃបាននិ-
យយថាបៃទៃសចិនបាន
ធ្វើឱៃយមានមន្ទិលរវងទាំង២
ដោយសំដៅទៅលើសំណើ
របស់ឥណា្ឌាដៃលស្នើឱៃយបៃ-
ទៃសទាំង២លៃបាតតំបន់ជុំវិញ
បឹងPangongTsoដោយ
លើកហៃតុផលថាសំណើនៃះ
នឹងធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ដល់អធិបតៃ-
យៃយភាពរបស់ទីកៃុងប៉ៃកាំង។
កៃុមមនៃ្តីការពារជាតិនិង

សន្តិសុខឥណា្ឌាបានលើក
ឡើងពីការពៃួយបារម្ភជុំវិញ
បញ្ហាបឹង PangongTso
ជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនយូរ
ហើយដៃរ ប៉ុន្តៃរដ្ឋាភិបាលបៃរ
ជាសមៃចដកទាហានលៃបាត
ចៃញពីតំបន់នៃះទៅវិញ។
កាលពីថ្ងៃទី១០ខៃកុម្ភៈ
បៃទៃសទាំង២បានចាប់ផ្តើម
ដកទាហាន រថកៃះនិងកាំ-
ភ្លើងធំជាចៃើនដើមដៃលឈរ-

ជើងនៅតំបន់បឹងអស់រយៈ-
ពៃលចង់១០ខៃកន្លងមក។
យ៉ាងណាមញិកងទព័ឥណា្ឌា

កៃសួងការពារជាតិ និងការិ-
យល័យនយករដ្ឋមន្តៃី មិន
បានឆ្លើយតបភា្លាមៗ  ចំពោះ
សំណើសុំការអតា្ថាធិបៃបាយនៅ
ឡើយទៃ។
ដោយឡៃកកៃសួងការ-

បរទៃសចិនបាននិយយថា
ការបង្កើតតបំន់គ្មានយោធានៅ
តាមពៃំដៃនបឹងនៃះ ជា«ការ-
បៃឌិតឡើងដោយពួកបៃព័ន្ធ-
ផៃសព្វផៃសាយ»។កាលពីថ្ងៃសុកៃ
នៅទីកៃុងប៉ៃកាំងអ្នកនំពាកៃយ
កៃសួងការបរទៃសលោក
Wang Wenbinបាន
នយិយថាសា្ថានភាពនៅតបំន់
ជម្លាះចាប់ផ្ដើមធូរសៃបើយ
យ៉ាងខា្លាំងហើយ កៃយការ-
ដកយោធាចៃញពីតំបន់។
លោកWenbinបានថ្លៃង

នៅឯសន្និសីទខ្លីមួយថា៖
«ភាគីទាំង២គួរតៃអបអរ
ចំពោះចំណាត់ការនិងលទ្ធ-
ផលបានមកពីការបងៃបួបងៃមួ
ដៃលមានសៃប់ បន្តការពិ-
ភាកៃសាដើមៃបីបន្ធូរបន្ថយសា្ថាន-
ភាពបច្ចុបៃបន្ន»។
«ការមិនទុកចិត្តគ្នារវង

យោធាទាំង២អាចនំឱៃយមាន
ការយល់ចៃឡំថៃមទៀត»។
នៃះបើយោងតាមលោកSu-
shantSinghសមាជកិជាន-់
ខ្ពស់នៃមជៃឈមណ្ឌលសៃវជៃវ
គោលនយោបាយដៃលមាន
មូលដ្ឋាននៅទីកៃុងញូវដៃលី
និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅបៃស-

កកម្មកៃបៃទៃស៖បៃតិ-
បត្តិការកា្លាហានរបស់យោធា
ឥណា្ឌា។
លោកបានបន្តថា៖«គំរូនៃ

តំបន់គ្មានយោធានៃះ ស្ថិត
នៅក្នុងសា្ថានភាពបណ្តាះ-
អាសន្ននៅឡើយនិងនៅមាន
បញ្ហាបៃឈមចៃើន។សំខាន់
ជាងនៃះទៅទៀតបើមើល
ទៅលើភាគីឥណា្ឌាមានជមៃើស
តចិពោលគឺចាញ់បៃៀបបៃទៃស
ចិនដៃលមានអំណាចយោធា
ធំជាងដៃលនៃះជាការរំលោភ
កិច្ចពៃមពៃៀង»។
បៃសិនបើលទ្ធផលបង្កើត

តំបន់គ្មានយោធាបៃកបទៅ-
ដោយជោគជ័យនិងនំមក
សន្តិភាពចណំាត់ការនៃះអាច
កា្លាយជាគំរូមួយសមៃប់ការ-
ដោះសៃយពៃដំៃនទៅថ្ងៃមខុ។
កៃមុមនៃ្តីបាននយិយថាសៃប-
ពៃលដៃលតំបន់គ្មានយោធា
មានគោលបំណងការពារកុំឱៃយ
មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដូចករណី
កាលពីឆា្នាំមុនការបៃជៃងគ្នា
រវងភាគីទាំង២នៅតៃអាច
កើតមានឡើងដដៃល។ដោយ-
ឡៃកការបង្កើតតំបន់គ្មាន
យោធានៅតាមពៃំដៃនជាមួយ
បៃទៃសចិនក៏មិនបានធាន-
ដល់សន្តិភាពដៃរ។
គរួបញ្ជាក់ផងដៃរថាបៃទៃស

ឥណា្ឌានិងចិនមានពៃំបៃទល់
ជាប់ពៃំដៃនគ្នាចមា្ងាយជាង៣
៨០០គីឡូម៉ៃតៃនៅកន្លៃង
ដៃលកៃុមកងទ័ពនៅបៃទៃស
ទាំង២តាំងទីនិងលៃបាតជាយូរ
មកហើយ៕

កម្លាងំនេកងទ័ពរំដោះបេជាជនចិន(PLA)និងរថកេះជាចេើនគេឿងនៅក្នងុអំឡុងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅតាមបណ្តោយពេដំេនឥណ្ឌា-ចិន។AFP

ការផ្តចួផ្តើមបង្កើតតំបន់គ្មានយោធាចិន-
ឥណ្ឌាធ្វើឱេយមន្តេកីារពារជាតិឥណ្ឌាថ្នាងំថ្នាក់ចិត្ត
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : «ឆ្ងាញ់» ហើយ  
«ឃ្យូត» ជា ពាក្យ២ម៉ាត់ ដ្ល 
អាច រៀបរាប ់ ព ីហាង បង្អម្ នងិ 
ភ្សជ្ជៈ អូន អ៊ូក (Oun Ouk 
Master Tea) ដ្ល  ទើប នឹង 
រំល្ច រូបរាង  យ៉ាង ស្អាត ទាក់ 
ភ្ន្ក  ស្ថិត នៅ ខាង កើត ផ្សារ 
ទួលទំពូង។

ភ្សជ្ជៈ បង្អ្ម និង អាហារ 
សម្ន់ ប្ល្កៗ ប្មណ ជាង  
៣០ មុខ  ត្ូវបាន ដាក់ បម្ើ 
អតិថិជន ក្នុង បរិយកាស ដ៏ 
សស្ ់សយ្ របសហ់ាង  ដល្ 
មនការ តុបត្ង ប្ប ច្ន្ ប្ឌិត 
សុទ្ធ ត្  វត្ថុ ឃ្យូត  និង គួរឱ្យ 
ស្ឡាញ់  គ្ប់យ៉ាង ។

មិនខុស ពី ឈ្មោះ  របស់ហាង 
នោះ ទ្ នៅ ខាង ក្នុងហាង  អូន 
អ៊ូក  មន ដាក់ តាំង  រូប កូនជ្ូក   
ហើយ  សមូប្ ីត ្ បង្អម្ ក ៏មន រាង 
ជា កូន សត្វ  សម្បូរ សច់ ដ៏  គួរ ឱ្យ 
ខា្នាញ់ មួយ ន្ះ ផង ដ្រ។

ជនំសួ ឱយ្ ការប្ើបស្ ់កៅអ ី
ធម្មតា  អ្នកស្ ីចាន ់សខុល ីជា 
ម្ចាសហ់ាង បាន រៀបច ំជា របៀប 
សឡុង ពណ៌ ស្ល ស្ទន់  
រួម ទំាង តុ ឈើ និង កៅអីដ៏ ទាន់- 
សម័យ  ។

កន្លង្ អង្គយុ ធទំលូាយ  មន 
២ជាន ់សមប្ ់អតថិជិន  ដល្ 
ចង់ មក ញ៉ាំ  និង ថត រូបឃ្យូតៗ 
ទុក ជា អនុស្សាវរីយ៍ និង បង្ហោះ 
ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម។ 

ការប្ើប្ស់ អំពូល ទម្ង់ 

មូល  និង ស្ថិត ក្នុង កង មួយ  ក៏ 
ជាការ បំភ្លឺ និង លម្អ   ដ៏ទាក់ 
ភ្នក្។    កព្នី្ះ នៅ មន  ទាងំ 
រូបភាព  ម្ហូប គួរ ឱ្យ ទាក់ទាញ 
ដាក់ ព្យួរ តាម ជញ្ជាំង យ៉ាង 
ស្ស់ ស្អាត ទៀត ផង ។ 

អ្នកស្ ី សខុល ី ដល្ ពដីបំងូ 
ឡើយ ជាអ្នក បោះដុំ គ្ឿង 
ក្អូប  និង មិនធ្លាប់ គិតថា មក 
បើកហាង ភស្ជ្ជៈ បាន រៀបរាប ់ 
បប្ ់ ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមលូហត្ ុ
ដ្ល ធ្វើឱ្យ អ្នកស្ី សម្ចចិត្ត 
មក បើកហាង ថា ៖  «អឡំងុពល្ 
កវូដី  ការងារ បង  ដ្ល នាចំ្ញ 
នាំចូល គ្ឿងក្អូប ពី បរទ្ស 
មិនសូវ ដំណើរការ ។ បង ក៏ 
នឹកឃើញ ថា  បង មន ចំណ្ះ-
ដឹង  ស្ប់ ទៅលើ ផ្ន្កម្ហូប  និង 
ភ្សជ្ជៈ ន្ះ  ទើប សម្ចចិត្ត 
បើក  ហាង តូច ល្មម សកល្បង 
នៅ ម្ដុំបឹងក្ងកង ហើយ វា ក៏ 
ទទួលបាន ជោគជ័យ  ជា លទ្ធ-
ផល  បង ក៏ បាន បើកសខា ទី២ 
នៅ ទួលទំពូង »។

អ្នកស្ី បាន រៀបរាប់ ពី ភាព- 
ពិស្ស  របស់ ហាង  ដ្ល ស- 
ខា  ទ២ី  ទើបត ្បើក កាលព ីថ្ងទី្ 
២៥  ខ្ មករា  កន្លងទៅន្ះ ថា៖ 
«ភាព   ពសិស្  របស ់ហាង បង គ ឺ
ជា ភាពប្ល្ក នូវ អ្វី ដ្ល បង ដាក់ 
បម្ើ នៅ ទីន្ះ ។ បង ចង់ ទាម-
ទារ  ចណំបអ់ារម្មណ ៍ អ៊ចីងឹ បង 
ប្ងឹ ច្នប្ឌ្តិ ឱយ្ ខសុ ពគី ្ អាច 
និយយ បាន ថា  របស់ ដ្ល 
លក់ ក្នុង ហាង បង ភាគច្ើន រក 
មិនបាន នៅ ហាង ដទ្ ទ្» ។

អ្នកស្ីបន្តថា៖ «ពីមួយ ថ្ង្ 
ទៅ  មួយថ្ង្ បង ប្ឹង គិត អាប់-
ដត្   (update) ថ្មីៗ  ហើយ ធ្វើ 
យ៉ាងណ មិន ឱ្យ ជាន់គ្  ព្ះ 
បង ចង់ បោះជំហាន ទៅ ឆ្ងាយ 
ជាង ហ្នឹង មន គ្ ស្គាល់ បន្ថ្ម 
ទៀត »។

ពិពណ៌នា  មកដល់ ចំណុច 
ន្ះ បងស្ី ក៏ បាន រៀបរាប់ ពី 
មុខម្ហូប មួយ ចំនួន  ដ្ល សុទ្ធត្ 
សម្តិសម្ងំ  នងិ ទទលួបាន 
ការ គាំទ ្ ពីអតិថិជន  ដូចជា 
សម្ប ់ ភ្សជ្ជៈ គឺ ត្ផ្ល្ ឈើ 
ទឹកឃ្មុំ។ 

ឆ្លងតាម ការសិក្សា  អ្នកស្ី 
បាន ប្ើ ទឹកឃ្មុំ ធម្មជាតិ ជំនួស 
ការប្ើប្ស់ ស្ករ  ដ្ល វា មិន 
បង្ក ឱ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខភាព  
ឬ ការឡើង ទម្ងន់ នោះទ្ ។ 

ព្លទទួលទាន ភ្ញៀវ ទទួល 
បាន  ទាំង រសជាតិ ស្ស់ ពី ផ្ល្- 
ឈើ  និង ភាពផ្អ្ម ពី ធម្មជាតិ។  
អ្នក ដ្ល ចង់បាន ផ្អ្ម គឺ អាច 
ញ៉ាំ ជាមួយ ទឹកឃ្មុំ  សច់ឃ្មុំ  
ដ្ល  ដាក់ នៅលើ ចាន មួយ 
ផ្ស្ង  ទៀត ។ 

មួយវិញទៀត គឺ កាហ្វ្ខ្ទិះ  
ទឹក ឃ្មុំ នៅលើ ថាស    មន 
កាហ្វ្ ខ្ទិះ និង ទឹកឃ្មុំ ទឹកកក 
ដោយ  ព្ល ទទួលទាន  គ្ អាច 
ចាក់ ចូលគា្នា  និង ដាក់ ភាពផ្អ្ម 
តាម ចំណង់ចំណូលចិត្ត។   ខ្ទិះ 
ត្វូបាន ប្ើ ជនំសួ ទកឹដោះគោ 
ដើមប្ ីផ្ដល ់នវូ រសជាត ិឆ្ងាញ ់ប្លក្ 
មួយ ប្ប ទៀត ។ 

បង្អ្ម គឺ មន បង្អ្ម  អូន អ៊ូក  
គ្ឿង ផ្សំ គឺ ពី ហាង ផ្ទាល់ ទាំង-
អស់   រួមមន  ឈីស រូប កូនជ្ូក   
នងិ គជ ់ ពណស៌្វាយ  ពណប៌ត្ង  
ច្ន្ ធ្វើ ពី ដំឡូង  និង មើមប្លុង ។ 

សម្ប់ អាហារសម្ន់ វិញ   
មន ២មុខគឺ  មីគោកអំបិស- 
ម្ទ្ស ដ្ល មន ទាំងមីលាយ 
គ្ឿង បងា្គា មឹក ពងទា និង 
ត្កួន  រួមទាំង ទឹកស៊ុប មួយ 
ចាន  ខាងក្  ។ 

រីឯ ប្ហិតលីងពោត ដ្ល 

ព្ញ និយម ខា្លាំង សម្ប់ យុវ-
វ័យ   មនជម្ើស   ឈុតតូច  និង 
ធំ   មន ខា្នាត រងា្វាល់ ត្ឹមត្ូវ។   
ប្ភ្ទ ប្ហិតអាច រីស បាន  
ហើយ រូបមន្ត  គឺ អ្នកស្ី មន  
ឆ លាយ ជាមួយ បងា្គា  ពោត 
ពោតបារាងំ  នងិ តស្ក ់ បង្កើត  
បាន រសជាតិ  ឆ្ងាញ ់ប្ល្ក ជាមយួ 
ទឹកជ្លក់ ។ 

តម្ល្ អាហារ  បង្អ្ម និង 
ភ្សជ្ជៈ នៅ ហាង អូន អ៊ូក គឺ 
ចនោ្លាះពី  ២ ទៅ ១០ ដុលា្លារ ។ 

ឆ្លើយតប តាម តម្ូវ ចិត្ត ភ្ញៀវ  
អ្នកស្ី ជា ម្ចាស់ហាង ត្ង ស្នើ   
ឱ្យ បុគ្គលិក សូម មតិ យោបល់ ពី 
ភ្ញៀវ ដើម្បី ធ្វើការ ក្ លម្អ  ។ 

អ្នកស្ី បាន បន្ថ្ម ថា ៖ «ខ្ញុំ 
គិតថា សព្វថ្ង្ បុគ្គលិក ខ្ញុំ នៅ 

មន ភាពយតឹយ៉ាវ បន្តចិ  ខ្ញុ ំសមូ 
អធ្យាស្័យ ផង ។ ត្ ខ្ញុំ នឹង 
បណ្ដ៉ាះបណ្ដាល គាត់ បន្ថ្ម 
ព្ះ  ពួកគាត់ នៅ ថ្មី សម្ប់ 
សខា ថ្មី ន្ះ ។ មួយវិញទៀត ខ្ញុំ 
ក៏  ចង់ អរគុណ ដល់ អ្នកគាំទ្ 
ហាង  អនូ អ៊កូ  ទាងំអស ់  ហើយ 
យើង នឹង រក អ្វី ថ្មី ប្ល្ក ដាក់បម្ើ 
ថ្ម ទៀត »។

ហាង  អូន អ៊ូក បើក ជា រៀង-
រាល ់  ថ្ង ្ពមី៉ាង ៨ព្កឹ ដល ់ម៉ាង 
១០ យប់  និង ស្ថិត នៅ ផ្ទះ ល្ខ 
១៤៦ ផ្លូវ ១៥៥ ខាង កើត 
ផ្សារទួលទំពូង  និង អាច កម្ម៉ង់ 
បាន តាម  Food panda និង 
Nham 24។ អាចទាក់ទង    តាម 
ទូរស័ព្ទ ០១០ ៤៧ ១៧ ០៧ 
និង០១២ ៥៨ ៥៨ ៤៥៕

អូន អូ៊ក ល្បី  បង្អម្ ឆ្ងាញ់  ឃ្យូត  អាច ថត រូប ស្អាតៗ

ហាង  មានការ តុបតេង រចនា ស្អាត និង អំណោយ ផល ដល់់ការ ថត រូបស ្អាត ៗ   គេប់ជេុង  ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន

បង្អេម ឈីស កូនជេូក និង គជ់ ដេល សុទ្ធសឹង តេ ធ្វើ ពី ដំឡូង និង មើម 
ប្លុង មានរសជាតិ ឆ្ងាញ់ ហើយ ញ៉ាំ មិន រងាន់។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន

ហាង អូន អ៊ូក មាន បមេើ អាហារ បង្អេម និង ភេសជ្ជៈ  
បេមាណ ជាង ៣០ មុខ ។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន



ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 
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 រថយន្ត នីសា ន់ NAVARA ស៊ៃរី ថ្ម ីដ៏ ទំនើប តៃវូបាន ណៃនំា មុនដំបូង នៅក្នងុ បៃទៃស ថៃ ក្នងុ ខៃវិច្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០  នឹង ចូល មក ក្នងុ ទីផៃសារ កម្ពជុា ក្នងុពៃល 
ឆប់ៗ ខាងមុខ នៃះ។ រថយន្ត នីសា ន់ Navara Frontfascia តៃវូបាន កៃលម្អ ថ្ម ីឱៃយមាន លក្ខណៈ ប្លៃក  ហើយ វា តៃវូបាន បំពាក់ មកជា មួយ នូវ បា៉ា ណា 
មុខ (interlock) ថ្ម ីដៃល បង្ហាញ ពី ភាពរឹងមំា  ពោរពៃញ ដោយ អំណាច របស់ រថយន្ត Pick Up ។  រថយន្ត នីសា ន់ NAVARA ស៊ៃរី ថ្ម ីនៃះ តៃវូបាន 
ធ្វើឱៃយ បៃសើរឡើង នូវ មុខងរ កាត់បន្ថយ សំឡៃង រំខាន នៅក្នងុ រថយន្ត  ដោយបាន បំពាក់ មកជា មួយ កញ្ចក់ Laminated Glass  ខាងមុខ និង កញ្ចក់ 
សងខាង ។  រថយន្ត pickup  នៃះ ក៏ បំពាក់ អៃកៃង់ តាប ឡូ ទំហំ ៧ អិុញ  Advanced Drive Assist Display (ADAD) ការ រចនា ដៃចង្កតូ ថ្ម ីបៃប ស្ព ័រ 
និង បំពាក់ មកជា មួយ អៃកៃង់ ថាច់ ស្គៃ ីន ទំនើប ទំហំ ៨ អិុញ ។ អៃកៃង់ ថាច់ ស្គៃ ីន ទំនើប ថ្ម ីទំហំ ៨ អិុញ នៃះ មិន តៃមឹតៃ អាច ភា្ជាប់ ជាមួយនឹង បៃព័ន្ធ កមៃសាន្ត 
អារ ម្ម ណ៌ តាម  Bluetooth និង បៃព័ន្ធ បញ្ជា ដោយសំឡៃង បុ៉ណ្ណោះ ទៃ ថៃមទំាង អនុញ្ញាតឱៃយ យើង ភា្ជាប់ ជាមួយនឹង កម្មវិធី  Apple Car Play និង 
Android Auto តាមរយៈ smartphone ដោយ រលូន ផងដៃរ ។  មិន តៃមឹតៃ បុ៉ណ្ណោះ វា តៃវូបាន បំពាក់ ដោយ បៃព័ន្ធ សុវត្ថភិាព និង បៃព័ន្ធ ពិសៃសៗ 
ជាចៃើន ទៀត ដូចជា បៃព័ន្ធ  ្រហ្វាងំ សុវត្ថភិាព (ABLS) បៃព័ន្ធគៃប់គៃង លំនឹង (VDC) បៃព័ន្ធ ទប់សា្កាត់ ការ គំាង   ្រហ្វាងំ(ABS) បៃព័ន្ធ ជំនួយ ពី  ្រហ្វាងំ 
សុវត្ថភិាព (EBD) បៃព័ន្ធគៃប់គៃង ទំនាញ (TCS) និង បៃព័ន្ធ តាមដាន ទិដ្ឋភាព ជំុវិញ រថយន្ត (I-AVM) ជាដើម ៕ 

រថយន្តនីសាន់NAVARAស៊េរីថ្មីរឹងមាំទំនើបទាន់សម័យចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

 ដើមៃបី រួមចំណៃក ក្នុងការ អភិវឌៃឍ សហគមន៍ និង បង្ហាញ នូវ 
ការចៃករំលៃក ក៏ដូចជា ការយកចិត្ត ទុកដាក់ លើ សុខទុក្ខ អតិថិជន 
របស់ខ្លនួ នៅ ថ្ងៃទី ២៥ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២១ គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថុ 
ណុង ហឹប ហ្វា យ នៃ ន បាន នំាយក នូវ គៃឿងឧបភោគ  បរិភោគ 
មួយចំនួន ដូចជា អង្ករចំនួន១០០គីឡូកៃម តៃខីកំបុ៉ង ចំនួន៣កៃស 
មី៣ កៃស ទឹកតៃ៥ីយួរ ទឹកសីុអីុវ៥យួរ ស្ករស១០គីឡូកៃម អំបិល 
១០គីឡូកៃម បៃងឆ ចំនួន១០ដប  និង ថវិកា ចំនួន ៦០០ ០០០ 
រៀល ដើមៃបី ជូន ដល់ អតិថិជន មួយ គៃសួារ នៅក្នងុ ភូមិ ល្អក់ ឃំុ កំពង់ថ្ម 
សៃកុ សន្ទកុ ខៃត្តកំពង់ធំ ដៃល កំពុង ជួប ទុក្ខលំបាក ដៃល រងគៃះ 
ដោយ អគ្គភ័ិយ កាលពី ថ្ងៃទី ១២ ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២១ កន្លងទៅ ។ ថ្វបីើ 
ចំនួន វិភាគទាន នៃះ ហក់បីដូចជា មិនមាន ចំនួន ចៃើន ក៏ដោយ បុ៉ន្តៃ វា 
បាន បង្ហាញថា ណុង ហឹប ហ្វា យ នៃ ន បៃៀប បីដូច ជា បៃជាជន និង ជា 
សា្ថាប័ន ដៃលមាន ការសហការ យកចិត្តទុកដាក់ លើ អតិថិជន ក៏ដូចជា 
សហគមន៍ ទំាងមូល ផងដៃរ ៕

គ្រះឹស្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុណុងហឹបហ្វ្រយន្រន
បរិច្ច្រគគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកា
ដល់អតិថិជនដ្រលរងគ្រ្រះដោយអគ្គភ័ិយ
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 កៃមុហុ៊ន  AgriON Cambodia តៃវូបាន សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ កាលពី នៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខៃកុម្ភៈ កន្លងទៅ ក្នងុ 
គោលបំណង លើកកម្ពស់ ការធ្វើ កសិក ម្ម បៃកបដោយ បៃសិទ្ធភាព ដោយ បៃើបៃស់ កម្មវិធី(apps) របស់ខ្លនួ ។ 
កៃមុហុ៊ន AgriOn  គៃង នឹង ចងកៃង ទិន្នន័យ បៃវត្ត ិកសិករ នៅក្នងុ កម្មវិធី (apps) របស់ខ្លនួ ដៃលមាន កត់តៃ 
ពី ជីវបៃវត្ត ិ និង ទិន្នន័យ ផលិតផល របស់ កសិក រ ហើយ នៅក្នងុ កម្មវិធី នោះ នឹងមាន កត់តៃ ទុក នូវរ បៀ ប ដៃល 
ផលិតករ គៃប់ គៃ ងកសិដា្ឋាន និង ធនធាន របស់ ពួកគាត់ ផងដៃរ ។ តៃវូបាន បង្កើតឡើង កាលពី ឆ្នាមុំន បច្ចបុៃបន្ន 
កៃមុហុ៊ន មួយ នៃះ កំពុង តៃវូបាន គំាទៃ ដោយ គមៃង Feed the Future Cambodia Harvest II ដៃលជា 
គមៃង មួយ ទទួលបាន ការគំាទៃ ពី អង្គការ USAID ដើមៃបី ធ្វើការ ព ន្លឿ ន កំណើន នៃ វិស័យ សាកវបៃបកម្ម នៅ 
កម្ពជុា »៕

កេមុហុ៊នAgriOnCambodiaលើកកម្ពស់កសិកម្មបេបទំនើប
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កៃមុហុ៊នបច្ចៃកវិទៃយាឈានមុខគៃរបស់ចិន Huawei កាលពីថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍សបា្តាហ៍មុនបានបៃរព្ធកម្មវិធី«Huawei Asia Pacific Media Tour 
and Roundtable» ដោយមានការឡាយវីដៃអូ (live) និងមានការផៃសាយផ្ទាល់នៅទូទំាងពិភពលោក ចៃញពីកម្មវិធីតំាងពិព័រណ៍ទូរស័ព្ទពិភព-
លោក Mobile World Congress Shanghai 2021 Exhibition។ នៅក្នងុពិធីនោះ កិច្ចពិភាកៃសាផ្ទាល់(live conversation)
ជាមួយអនុបៃធានកៃមុហុ៊ន Huawei បៃចំាតំបន់អាសីុបា៉ាសីុហ្វកិលោក Jay Chen និងលោក Michael Macdonald បៃធានផ្នៃកឌីជីថលតៃវូ-
បានធ្វើឡើង ដើមៃបីពិភាកៃសាអំពីវិធីដៃលបច្ចៃកវិទៃយាឌីជីថល អាចជួយសមៃចបាននូវតម្លៃសង្គមរួម។ ជាមួយគា្នានោះដៃរ Huawei's Technologies 
Cambodia ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញដល់បុគ្គលិកនៃកាសៃតភ្នំពៃញបុ៉ស្តិ៍ ផ្នៃកគៃប់គៃង បុគ្គលិកផ្នៃកព័ត៌មានវិទៃយា និងផ្នៃកឌីជីថលនូវ 
ដំណះសៃយបច្ចៃកវិទៃយា cloud computing និងបច្ចៃកវិទៃយាវៃឆ្លាតសិបៃបនិម្មតិ (AI) ផងដៃរ៕ 

កេមុហុ៊នHuaweiរៀបចំកម្មវិធីAsiaPacificMediaTourandRoundtable
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   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  ទិវា រត់បៃណំាង  ស្តៃី 
ចម្ងាយ ១០ គីឡូម៉ៃតៃ  ដៃល 
គណៈកម្មាធិការជាតិ អូឡំាពិក 
កម្ពជុា (NOCC) និង កៃសួង 
ទៃសចរណ៍  គៃង  រៀបចំ  ដូច រាល់ 
ឆ្នា ំនៅក្នងុ រាជធានី ភ្នពំៃញ ដើមៃបី  
អប អរ សាទរ ទិវា សិទ្ធនិារី  អន្តរ- 
ជាតិ ៨  មីនា ឆ្នា ំ២០២១នៃះ តៃវូ 
បាន  បៃកាស ឱៃយផ្អាក សិន ដោយ 
រង់ ចំា សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង ជា ថ្ម ី ពី 
សា្ថាប័ន ជំនាញ  និង រាជរដ្ឋាភិបាល 
ជំុ វិញ ការ ផ្ទះ ឡើង ជា ថ្មី  នៃជំងឺ  
កូវីដ ១៩ ក្នងុពៃតឹ្តកិារណ៍ សហ-
គមន៍ ២០កុម្ភៈ។

ជាមួយ គ្នា  នៃះ  ពៃតឹ្តកិារណ៍  មួយ 
ចំនួន  ទៀត  មន ដូច ជា ការ បៃកួត 
កីឡា បាល់ទាត់   ការ បៃកួត  កីឡា 
ហុក គី  និង កិច្ច បៃជំុ មួយ ចំនួន  រួម 

ទំាង សកម្មភាព លៃង កីឡា  ជា 
លក្ខណៈ បៃមូលផ្តុ ំមន អ្នក ចូល 
រួម ចៃើន  នោះ ក៏ តៃវូ  បាន ផ្អាក ជា 
បណ្តោះ អាសន្ន ដៃល ធ្វើ ទៅ  តាម  
លិខិត បៃកាស   របស់  កៃ សួង អប់ 
រំ យុវជន  និង កីឡា  ដោយតមៃវូ 
ឱៃយ ផ្អាក អាជីវកម្ម ក្លបិ ហាត់បៃណ 
និង ផ្អាក ការ លៃង កីឡា ឬ ហាត់ 
បៃណ  គៃប់ បៃភៃទ នៅ រាជធានី- 
ភ្នពំៃញ ខៃត្ត កណា្តោល និងនៅ 
កៃងុ ពៃះ សីហនុ នៃ ខៃត្ត ពៃះ សី - 
ហនុ។

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  អគ្គ លៃខា -   
ធិ ការ  NOCC   ថ្លៃង  ថា ៖ « គណៈ- 
កម្មាធិការ ជាតិ អូឡំាពិក កម្ពជុា 
និង កៃសួង ទៃសចរណ៍  ស្នើ ដល់ 
កីឡាករ  កីឡាការិនី  និង អ្នក- 
ឧបត្ថម្ភ គំទៃ  ទំាងអស់ មនការ- 
យោគ យល់  និង ចូលរួម អនុវត្ត 
តាម សភាពការណ៍ ជាក់ ស្តៃង  នៃ 

មូល ហៃតុ ផ្អាកជា បណ្តោះ អាសន្ន  
ដោយ បញ្ហា កូវីដ ១៩ ផ្ទះុ ជា ថ្មី  
ជាលក្ខណៈ សហគមន៍នៃះ  ខណៈ 
ទិវិា  រត់ បៃណំាង សៃ្ត ី៨មីនា   នៃះ 
មន មហាជន ចូល រួម ចៃើន ជាង 
គៃ  អី៊ចឹង យើង  តៃូវ  ពនៃយាពៃល    
និង ផ្អាក សិន  ដើមៃបី ការពារ សុខ-
ភាព និង សុវត្ថភិាព របស់ កីឡាករ 
កីឡា ការិនី ទំាងអស់  និង អនុវត្ត 
តា ម សៃចក្តីណៃនំា របស់ រាជ-        
រ ដ្ឋា ភិបាល  កៃសួង សុខាភិ បាល  
កៃសួង  អប់រំ  យុវជន និង កីឡា  
និង សាលា រាជធានី ភ្នពំៃញ» ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ សហព័ន្ធ កីឡា- 
បាល់ ទាត់ កម្ពជុា (FFC) ក៏ បាន 
ផ្អាក ដំណើរ ការ ជា បណ្តោះ អាសន្ន 
នូវ ការ បៃកួត ជមៃើស ជើង ឯក លីគ 
នារី  ឆ្នា ំ២០២១   វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  
កាល ពី  ថ្ងៃ អាទិតៃយ   នៅ ពហុ កីឡ- 
ដ្ឋាន ជាតិ អូឡំាពិក  ពៃម ទំាង ផ្អាក 

ការបៃកួត ជមៃើស ជើងឯក យុវជន  
អាយុ កៃម ១៥ ឆ្នា ំនិង ជមៃើស 
ជើងឯក យុវជន អាយុ កៃម ១៨ 
ឆ្នា ំរហូត ដល់ មនការ ជូនដំណឹង 
ជាថ្មផីង ដៃរ ។ 

បន្ថៃម លើ នៃះ  គណៈ កម្មការ 
បៃកួត បាល់ ទាត់ ជាតិ កម្ពជុា នៃ 
សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ទាត់ កម្ពជុា  
ក៏បាន ផ្អាក មិន ឱៃយ មន  ទសៃស និក- 
ជន ចូលរួម ទសៃសនា ដោយ ផ្ទាល់  
នៅ កីឡដ្ឋាន  ក្នងុ ការ បៃកួត  ពាន 
រង្វាន់ សម្តៃច ហុ៊ន សៃន (ថា្នាក់- 
ខៃត្ត) ដៃល កំពុងដំណើរ ការ និង 
ការ បៃកួត លីគ កំពូល កម្ពជុា ឆ្នាំ 
២០២១ ដៃល គៃង នឹង  បៃកួត  
នៅ ថ្ងៃទី ៦ ខៃមីនា ចុង សបា្តាហ៍ 
នៃះ ហើយ FFC  ក៏បាន បៃកាស 
ពនៃយា រពៃល នៃ សិកា្ខា សាលា ស្តពីី 
«វគ្គ បណ្តះុ បណា្តោល មន្តៃ ីគៃប់គៃង 
ពៃតឹ្តកិារណ៍  បៃកួត » ជា  បណ្តោះ- 

អាសន្ន ផង ដៃរ។
ទន្ទមឹ នឹង នៃះ  ការបៃកួត កីឡា 

ហុក គី ជៃើស រីស ជើងឯក ថា្នាក់- 
ជាតិ  បៃចំាឆ្នាំ ២០២០ ដៃល 
សហព័ន្ធ កីឡា ហុក គី កម្ពជុា បាន 
គៃង រៀបចំជា ថ្ម ីនៅ ពហុ កីឡ- 
ដ្ឋាន ជាតិ មរតក តៃ ជោ កាល ពី 

ថ្ងៃអាទិតៃយ មៃសិល មិញ ក៏ តៃវូ បាន 
ផ្អាក  ផងដៃរ ហើយ NOCC ដៃល 
គៃង ធ្វើ មហាសន្នបិាត របស់ខ្លនួ 
ក៏ តៃវូ បាន ផ្អាក និង លើក ពៃល 
ចំណៃក កម្ម វិធី របស់  CAMSOC 
ផៃសៃង ទៀត  សុទ្ធ តៃតៃវូ  ផ្អាក  និង 
ពនៃយារ ពៃល សិន ដូច គ្នា ៕

ទិដ្ឋភាព ទិវារត់ បេណំាងសេ្ត ី៨ មីនា កាលពី ឆ្នា ំ២០២០  ។ រូប ឈន ណន

ទិវារត់ប្រណំាងស្ត្រីនិងសកម្មភាពកីឡាមួយចំនួនទៀតត្រវូបានប្រកាសឱ្រយផ្អាក

Alvarezផ្ដួលYildirim
ការពារខ្រស្រក្រវាត់បានសម្រច

កេុង ម៉េ អាមី : Saul Canelo 
Alvarez វាយ ឱៃយ កីឡាករ Avni 
Yildirim របស់ តួកគី បោះ បង់ 
ការ បៃកួត តៃឹម  ទឹក ទី៣ ដើមៃបី 
អាច ការ ពារ ខៃសៃ កៃវាត់  ទាំង ២ 
សា្ថាបន័  គ ឺ WBC នងិ WBA ក្នងុ 
បៃភៃទទម្ងន់ធ្ងន់ លើ  មធៃយម  បាន 
សមៃច  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

អ្នក បៃដល់ សញ្ជាតិ មុិក សុិក 
Alvarez បានវាយសង្គៃុបលើ 
Yildirim តាងំ ព ីស្ន ូរជងួ បន្ល ឺឡើង 
ក្នងុ ទកឹ ទ ី១ ហើយ ដលឱ់ៃយ អ្នក- 
ចង់ ដណ្ដើម ខៃសៃ កៃវាត់ ដួល ទៅ 
លើ សង្វៀន ជាមយួការ ម៉ាត ់ឆ្វៃង 
សា្ដាំចំ ផ្ទៃ មុខ ពៃញ  ក្នុង ទឹក ទី ៣ 
នៃ ការ បៃកួត  នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន 
Hard Rock  នា កៃុង ម៉ៃ អាមី ។

បនា្ទាប់ មក Yildirim វ័យ ២៩ 
ឆ្នាំ  ដៃល វាយ ចៃញ បាន ចៃើន 
ជាង  មនិ អាច ងើប ចៃញ ព ីកន្លៃង 
ឱៃយ ទឹក ដើមៃបី បន្ត ទឹក ទី៤  បាន 
ដោយគៃូបង្ហាត់ សមៃច មិន ឱៃយ 
បៃកួតបន្ត ដូច្នៃះ ជ័យជម្នះ ជា 
របស់ Alvarez ដៃលជាថ្មី ម្ដង 
ទៀត   បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា តើ 
ហៃតអុ្វរីបូ គៃតៃវូ បាន ចាត ់ទកុ ថា 
ជា អ្នក បៃយទុ្ធ បៃភៃទ  ទម្ងន់ ផៃសៃង 
គ្នាល្អ បំផុត ក្នុង វិស័យ កីឡា 
បៃដល់ សកលនៃះ ។

Alvarez   នយិាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំចង ់
បាន ការ បៃកួត ដ៏ អសា្ចារៃយ មួយ នៅ 
ទ ីនៃះ ហើយ ខ្ញុ ំបាន ធ្វើ អ្វ ីដៃល ខ្ញុ ំ
តៃវូ ធ្វើ ហើយ ។ ខ្ញុ ំចង ់ឱៃយមនការ- 
សន្លប់ ហើយ នោះ ជា អ្វីដៃល ខ្ញុំ 
បាន ធ្វើ ។ វាមិន សំខាន់ ទៃ ទោះ 
គៃ ខ្ពស ់ជាង វាយ ចៃញ ល្អ ជាង ឬ 

ក៏ មន គៃូ បង្ហាត់ ល្អ ក៏ ដោយ។ ខ្ញុំ 
មក ដើមៃបី ការងរ របស់ ខ្ញុំ ហើយ 
ខ្ញុំ មក ដើមៃបី ឈ្នះ » ។

Alvarez ដៃលឈ្នះ ៥៥ដង 
ចាញ់ ១ ដង និង ស្មើ ២ដង ក្នុង 
នោះ ឈ្នះ  វាយ ឱៃយ សន្លប ់៣៧ ដង  
តៃឡប់ មក ឡើង សង្វៀនវិញ 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ដៃល វា មន  
រយៈ ពៃល តិច ជាង២ ខៃ  បនា្ទាប់ ពី 
ឈ្នះ Callum Smith របស់ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស ក្នុង ខៃ ធ្នូ ។ 

កៃយ បៃកួត នៃះ អ្នក ផ្គូ ផ្គង  
Eddie Hearn និយាយ ថា អ្នក- 
បៃដល់ ឆ្នើម វ័យ៣០ ឆ្នាំ  នឹង 
ខិតខំ  បៃមូល ខៃសៃ កៃវាត់ របស់ 
សហព័ន្ធ បៃដល់ ពិភពលោក 
បន្ថៃម ទៀត ដោយ ការ ឡើង 
តទល់  នឹង   Billy Joe Saun-
ders របស់ អង់ គ្លៃស  នា ថ្ងៃ ទី ៨ 
ខៃ ឧសភា ។

Alvarez បន្ត ថា ៖ « គ្មាន 
នរណា ម្នាក់ ធ្វើ បាន ទៃ ។  ខ្ញុំ ចង់ 
បង្កើត បៃវត្តិសាស្តៃ ។ មិន ទាន់ 
មន អ្នក បៃដល ់របូ ណា ធ្វើ បាន 
ឡើយ ក្នុង បៃភៃទ ទម្ងន់ជាង 
៧៥ គ.ក  នៃះ » ។ 

ជាមួយ គ្នានៃះ Alvarez បាន 
បដិសៃធ ចំពោះ ការ លើក ឡើង 
ដៃល ថា ខ្លួន ចង់ ឱៃយ គៃប់ គ្នា ចង- 
ចាំ ក្នុង នាម ជា អ្នក បៃដល់ ដ៏ 
ឆ្នើម បំផុតម្នាក់ ដៃល បៃទៃស 
មុិកសុិក មិន ធា្លាប់ មន ។

Alvarez បានបន្ថៃមខ្លីៗ 
ចុងកៃយ  ថា ៖ « ខ្ញុំ គោរព គៃប់ 
គ្នា តៃ ខ្ញុំ ចង់ បង្កើត បៃវត្តិសាស្តៃ 
ខ្លួន ឯង » ៕ AFP/VN

Pepថាការឈ្នះបន្តគ្នារបស់Cityគឺអស្ចារ្រយណាស់
កេុងមេនឆេស្ទ័រ : លោក Pep 

Guardiola (Pep)  បានផ្ដល់ 
តម្លៃនៃ ការ ឈ្នះ២០បៃកួតបន្ត - 
បនា្ទាប់  គ្នា របស់ កៃុម មៃឃ ខៀវ 
Manchester City ថាជា 
សមិទ្ធ ផល ដ៏ អសា្ចារៃយ បំផុត មួយ 
ក្នុង  អាជីព ដៃល មនជោគ ជ័យ 
បំផុត របស់ គត់ ។

Man City កពំងុ ធ្វើ ការ នា ំមខុ 
ដច ់១៣ ពនិ្ទ ុនៅ ទ ីកពំលូ តារាង 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
កៃយ យក ឈ្នះ កៃុម West 
Ham United ទាំង បៃផិត- 
បៃផើយ ២-១ អំឡុង ការ បៃកួត  
នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន  Etihad កាលពី 
ថ្ងៃ សៅរ៍ ។ 

កៃុម របស់លោក Pep មិន 
ទាន់ សា្គាល់ បរាជ័យ ទៃ ក្នុង 
ចណំម  ២៧ ហ្គៃម ហើយ ជយ័-
ជម្នះ ជាប់ ៗ  គ្នា រហូត ដល់ ២០ 
ដង ពី ការ បៃកួត នៃ គៃប់ កម្មវិធី 
ទាំង អស់  ជា កំណត់ តៃ មួយ 
សមៃប់ កៃុម  នៅ លីគ កំពូល 
របស់ អង់គ្លៃស ។

បុរស  ជាតិ អៃសៃប៉ាញ  លោក  
Pep ឈ្នះ ជើង ឯក ជា ចៃើន រហតូ 
ដល់ ២៩ ពាន ក្នុង នាម ជាអ្នក- 
ចាត់ ការ ម្នាក់ របស់ កៃុម លៃបី ៗ  
ដូច ជា Barcelona, Bayern 
Munich និង Man City ក្នុង 
នោះ រួម ទាំង ពាន  Premier 
League ២ សមយ័ កាល ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៨ និង ២០១៩  ផង ដៃរ ។   

តៃ លោក Pep វ័យ៥០ ឆ្នាំ 
មន ការ យល ់ឃើញថា ការ ឈ្នះ 
ហើយ ឈ្នះ ទៀត បន្ត គ្នា រដឹកដ៏ 
អសា្ចារៃយ របស់ កៃុម មៃឃ ខៀវ  

រដូវកាល នៃះ អំឡុង ពៃល មន 
វិបត្តិ ជំងឺ ឆ្លង និង កីឡាករ របួស 
គឺមន តម្លៃ ស្មើ នឹង ពៃល វៃលា 
ជោគ ជ័យ បំផុត របស់ លោក ។  

លោក  Pep  ថ្លៃង ថា ៖ «វា គ ឺជា 
រឿង មិន ងយ នោះ ឡើយ ។ ២០ 
ដង ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃះពោល គ ឺ
ក្នុង គៃ នៃះ ជាមួយ នឹង សា្ថាន- 
ការណ៍ នៃះទូទាំង ពិភពលោក។ 
អាច ឈ្នះដល ់២០ បៃកតួ បន្ត គ្នា 
គ ឺបៃហៃល ជាសមទិ្ធ ផល ដ ៏ជោគ- 
ជ័យ បំផុត មួយ ក្នុង ចំណម 
ជោគ ជ័យ ផៃសៃង ៗ   ដៃល យើង 
បាន សមៃច រួម ជាមួយ គ្នា  ក្នុង 
អាជីព របស់ យើង » ។ 

អ្ន កចាត់ ការ ដៃល សងៃឃឹម ថា  
នឹង អាច ដឹក នាំ កៃុម Man City 
ឱៃយកា្លាយ ជា ជើង ឯក លីគ កំពូល 
ជាលើក ទ៣ី  បន្ត ថា ៖ «នោះ មនិ- 

មៃន មន ន័យ ថា   យើង នឹង ឈ្នះ 
ពាន រង្វាន់  ទៃ តៃ យើង អត់ មន 
ពៃល សមៃក សូមៃបី១ សបា្ដាហ៍ 
រយៈ ពៃល៣ ខៃ ។ ១ បៃកួត 
រៀងរាល់ ៣ថ្ងៃ  ជាមួយ នឹងការ- 
បៃឈម ក្នុង  សា្ថាន ភាព នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ និង បញ្ហា របួស ដូច្នៃះ 
ការឈ្នះបន្តគ្នា បៃប នៃះបាន 
បង្ហាញ ថា កៃុម ទាំង មូល មន 
កម្លាំង ចិត្ត រឹង មំ ណាស់ » ។

យា៉ាង ណា  បៃកួត ទល់ នឹង   
West Ham នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
Man City មិន បាន លៃង ក្នុង 
ទមៃង់ ដ៏ ល្អ បំផុត នោះ ឡើយ តៃ 
លោក Pep ពៃញ ចិត្ត ពៃញ ថ្លើម 
នឹង របៀប លៃង  ដៃល អាច ឱៃយ 
កៃុមដណ្ដើម ៣ពិន្ទុ បាន ។

លោក  Pep បានបន្ថៃម ថា ៖ 
«ចៃបស់ ណាស់ សមៃប់ គៃប់ គ្នា 

ដៃល  មើល ហ្គៃម នៃះនឹង ឃើញ 
ថា វា ពិត ជា តឹង តៃង មៃន ។ គូ- 
បដិបក្ខ របស់ យើង រឹង មំ ណាស់ 
ពោល គ ឺពកួ គៃ មនិ ឆ្លៃ ឆ្លា ឡើយ ។ 
ដចូ្នៃះ សមូ ធ្វើ ការ សរសើរ យា៉ាង- 
ខា្លាំង ចំពោះ កៃុម West Ham ។ 
កៃយ ២៦ បៃកួត ពួក គៃកំពុង 
ឈរ នៅ ទីតំាង ដៃល បាន ទៅ    
Champions League។ ពួក- 
គៃកំពុង មន បៃៀប » ។

 ជាចុង កៃយ  គៃូបង្វឹកដៃល 
ចូល មក កាន់ តំណៃងក្នុង  កៃុម- 
មៃនឆៃស្ទ័រ  នា ឆ្នាំ ២០១៦  បាន 
បៃប់ ថា ៖ « ពិត មៃន ហើយ វា ជា 
ការបៃកួត ដ៏ តាន តឹង តៃនោះ គឺ 
រឿង ល្អ សមៃប់ ពួក យើង ដើមៃបី 
តៃៀម ខ្លនួ សមៃប ់ហ្គៃម ខាង មខុ 
ដោយ តៃូវ ដឹង ថា អ្វី ខ្លះអាចនឹង 
កើត ឡើង ?» ៕ AFP/VN

លោក Pep មានបេតិកម្ម ពេល ឈរ បញ្ជាកូនកេមុ អំឡុង ការ បេកួតរវាង Man City និង West Ham កាលពីថ្ងេសៅរ៍។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ក្រោយពីបានរៀបការនឹងស្វាមីទី២ 
ជា  ជនជាតិអូស្ត្រោលីលោក Seraj Sutton មក 
មហាជនសង្ក្រោតឃើញថា ពិធីការិនីល្រោបី ប្រោចា ំ  
ទូរទស្រោសន៍ My TV និងCTN អ្នកនាង ខៀវ សន- 
សណា កានត់្រោមានភាពហ៊ហឺា នងិមាន ទ្រោព្រោយ- 
ធនក៏ច្រោើន ដូចជា ករណីថ្មីៗ ន្រោះ ស្រោប់ ត្រោ ឃើញ 
អ្នកនាង ខៀវ សនសណា ផូស្ត រូប រថយន្ត 
ទំនើបមា៉ាក Roll-Rolyce ទើប ត្រោ ទិញ។

កន្លងមកថ្មីៗន្រោះ មជ្រោឈដ្ឋា ន មហា ជន សង្ក្រោត- 
ឃើញថា តារាប្រោ៊ស ស្រោីល្រោបីៗ របស់ខ្ម្រោរ បាន-  
បង្ហាញ   ភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួន ដោយ ការ រស់- 
នៅក្នុងជីវិតកាលីប ប្រោើប្រោស ់រប ស ់រ បរ ប្រោ៊ន ៗ  
ថ្ល្រោៗ ជិះស៊ទ្ធត្រោរថយន្តទំនើបៗ តម្ល  ្រោ រាប  ់ម៊ឺន-  
ដ៊ល្លារ  តួយ៉ាងមាន តារា ចម្រោៀង លោក ងួន 
ចាន់ដ្រោវីត និង លោក ខ្រោមរៈ សិរីមន្ត 
ជា ដើម កពំង៊ ប្រោើ  ប្រោសរ់ថយន្ត 
ទំនើ ប   តម្ល្រោខ្ទង់ កន្លះ លន-  
ដ៊ល្លារ មា៉ាក Roll-Royce 
ជិះ  ជា  កម្ម  សិទ្ធិ ផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្វីដ្រោល ធ្វើឱ្រោយ មហាជន-  
ស្ញប   ស់្ញ្រោង ចពំោះ ជវីតិរស ់នៅ 
ស៊ខស្រោួល សម្រោបូរ សប ្រោបា យ-      
ជាមួយ រ ថ យន ្តទំនើបន្រោះ 
យ៉ាង  ខ្លាំង ស្រោប់ ត ្រោថ្មីៗ 
ន្រោះ  ពិធីការិនី  អ្នក នាង 
ខៀវ សនស  ណា  ធ្វើ 
ឱ្រោយ  មហា ជន ភា្ញាក ់ ផ្អើល 
ខ្លាំង បនា្ទាប់ពី អ្នក នាង   
បង្ហាញរថ យន្ត ទំនើប   
មា៉ាក Roll- Royce  
ដ៏ ថ្មីសនា្លាង ១គ្រោឿង  
បង្ហាះ  ក្នុង Story ន ្រោ  
ហ្វ្រោសប៊៊ក របស ់ ខ្លួន ។ 
កាន ់ត្រោ ច្រោបាស ់ នោះ គ ឺ 
ការ ប ង ្ហា ញ រថ យន្ត - 
ស៊្រោ រី ទំនើប  ខ្លួន ដោយ  
មាន ដក់ស្លា ក ល្រោខ 
ពសិ្រោស   គមឺានដក ់
ឈ្មោះ ថា «កម្ពុជា 
K.SAN. 01» ទៀត   
ផង ដ្រោល ធ្វើ ឱ្រោយ   
មហា   ជ ន យល ់ ថា 
រថ យន្តន្រោះ ពិធី - 
ការិន ី  ទើប ត្រោ ទិញ  
ក្ដៅ ៗ ត្រោម្តង។

ពិធីការិនី ល្រោបី - 
ប្រោចា ំ ទូរទស្រោសន៍-  
My  TV និង CTN 
អ្នក នាងខៀវ សន- 
សណា ដ្រោលបានដឹក   
ដ្រោស្វាមីជា ជនជាតិ អូស្ត្រោ លី  

លោក Seraj Sutton ទញិខន៊ដ១ូ កន្ល្រោង ជាន ់ 
ទី១៨ នៅក្នុង អ័រគីដ្រោ ឌឺរ៉ូយ៉ាល ់ខ៊នដូមីនីម 
ដ្រោល  មានទីតាំង  ស្ថិតនៅ តាមដងផ្លូវម៉្រោដ 
ឬ ផ្លវូល្រោខ ២០០៤  ហើយបានបង្កការភា្ញាក-់ 
ផ្អើលនៅតាមអ៊នីស្តក្រោម ដល ់មហា ជន  
កាល ពពីាក ់កណា្តាលឆ្នា ំ២០១៧ កប៏្រោប ់
ព ីមលូ ហ្រោ ត ៊ពន្រោយ រ  ព្រោល ត្រោៀម ខ្លនួ ពពោះ 

សម្រោប់ ស្វា មីទី២ ក្រោយ ពី - 
មាន ល ្រោចឮដំណឹងនោះ។

  ពិធីការិនី អ្នកនាង ខៀវ 
សនស  ណា ក៏បង្ហើប ឱ្រោយ 
ដងឹ  ព ីក្ត ីប្រោថា  ្នា រប ស ស់្វា ម ី
ចង ់  បាន  កនូដ្រោរ មយួ រយៈ- 
ព្រោល ច៊ងក្រោ យ      ន្រោះ ថា 
តាម  ពតិ   ទៅ  ស្វាមខី្ញុ ំគាត ់
ក៏ ចង់ បាន កូន  ឆប់ៗ   
ផង ដ្រោរ ហើយ ជា ពិ- 
ស្រោ សនោះ នៅ   ព្រោល  
គាត់ ឮ ដំណឹង   ថា កូន   
ប្រោ៊ស   ច្រោបង ប្រោ ពន្ធ ម៊ន   
របស ់ គាត  ់ កំព៊ង    ត្រោ  
មា ន ដំណឹង   ល្អ បាន  
កូន ហើយ  គាត់  ក៏ នឹង 
កា្លា យ  ជា ជីតា របស់ គ្រោ   

គាត់  បាន សួរនាំខ  ្ញុំរ ឿ   ង-  
មាន  កូនន្រោះ ភា្លាមៗផង - 
ដ្រោរ ត្រោ ក្រោយ មក នាង- 
ខ្ញុំ   ក៏ស៊ំ ចិត្តទៅគាត់ និង 
បង្វ្រោរ ស្ថា ន ការណ៍ថា 
ឥឡវូន ្រោះ បង មាន ចៅ 
ហើយ ក  ៏ ក៊ំ ទាន់ អាល 
មាន  កូន អី៕
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រថយន្តទំនើបម៉ាក Roll-Rolyce ដេលអ្នកនាង 
ខៀវ សានសាណា ទើប តេ ទិញ។ រូបថត ហ្វ្រោសប៊៊ក 

ខេសេ បមេើ សំអឿន ពិដោរ (ឆ្វេង) បន បេជេង ដណ្តើម បល់ជាមួយ មិត្ត រួមកេមុ ក្នងុពេល ហ្វកឹ ហាត់។ ណាហា្គា

   ឈន ណន 

ភ្នំពេញៈ  គ្រោូ បង្វឹក ក្រោ៊ម ណា 
ហា្គាវលី លោក មាស ចានណ់ា 
បាន អះអាង ថា  ការ ផ្ទះ ឡើង ម្តង 
ហើយ ម្តង ទៀតន្រោ វបិត្តជិងំ ឺកវូដី- 
១៩ នៅ កម្ពុជា បាន កា្លាយ ជា 
បញ្ហា ប្រោឈមយ៉ាងធំ មួយ  ទៅ 
ដល់ ក្រោ៊ម របស់ លោកក្នុងការ- 
ពង្រោឹងសមត្ថ ភាព ត្រោៀម ការ- 
ប្រោកួត  រដូវ កាល ថ្មី ជាពិស្រោស 
ការ ប្រោកតួ លគី កពំលូ កម្ពជុា ឆ្នា ំ
២០២១ ដ្រោល នឹង ចាប់ ដំណើរ 
ការ ប្រោកួត នៅ ថ្ង្រោទី ៦ ខ្រោមីនា 
ច៊ង សបា្តហ៍ន្រោះ។  

លោក មាស ចាន់ណា មិន 
បានគតិថា  ក្លបិ ធំៗ   មាន ដចូជា   
បងឹក្រោត ព្រោះខន័រាជស្វាយរៀង 
វិសខ ភ្នំព្រោញ ក្រោន អង្គរ- 
ថាយហ្គឺ សមាគមកីឡាបាល់- 
ទាត់កង យោធពល ខ្រោមរភូមិន្ទ 
(ទព័) និង ក្លិប មួយ ចំនួន ទៀត 
ដ្រោល មាន ទី លន ឬកីឡដ្ឋាន 
ផ្ទាល់ ខ្លួនគឺមិនជួប ការ លំបាក 
ក្នងុការ រក ទតីាងំ ហ្វកឹ ហាត ់ ដចូ 
ក្រោ៊មណាហា្គាវីល នោះ ទ្រោ។

គ្រោូ បង្វឹក រូបន្រោះ បាន ប្រោប់ 
ភ្នំព្រោញប៉៊ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រោអាទិត្រោយ 
ថា៖  «ការ ត្រោៀម ខ្លនួ របស ់យើង 
មនិសវូជាបាន ល្អ ប៉ន៊ា្មោន ទ្រោ ព្រោះ 
បញ្ហាជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឱ្រោយ 
យើង មានការ លំបាក ម្រោន ទ្រោន 
ដោយ យើង ត្រោូវរត់  រក ទី លន 
ហ្វកឹ ហាត ់រហតូ គ ឺម្តង ហាតន់ៅ 
ទី ន្រោះ ម្តង នៅ ទី នោះ ចំណ្រោក 
ក្រោ៊ម មួយ ចំនួន ទៀត មិនសូវ 

មាន ការ ប៉ះ ពាល ់ប៉ន៊ា្មោន ទ្រោ ទាក-់ 
ទង នងឹការ ហ្វកឹ ហាត ់ន្រោះ ដោយ 
សរ គ្រោ មាន ទី លន ផ្ទាល់ ខ្លួន 
និង  មាន ស្តត ផ្ទាល់ ខ្លួន»។

លោក ចានណ់ា បាន បន្ត ថា៖  
«  យើងនៅ មនិទាន ់មានទ ីលន 
ផ្ទាល់ ទ្រោ ដោយ សរ កីឡដ្ឋាន 
ខ្រោត្តកពំង ់ស្ព ឺកពំង៊ត្រោ  សងសង ់
អ៊ីចឹង យើង នៅ មិនទាន់ មាន 
ទីតាំង  មួយ ជាប់ លប់ឡើយ 
ដោយ យើង ដូរ រហូត គឺ យើង 
ហាត ់ នៅតាម សល ត្រោ សល 
គ្រោ បទិ ហើយព្រោល ប្តរូ ទៅ ហាត ់
នៅ កន្ល្រោង ផ្រោស្រោង គ្រោ បិទ ទៀត 
ហ្រោត៊ ន្រោះ យើងមានការ ពិបាក 
ម្រោន ទ្រោន ប៉៊ន្ត្រោ បើយើង មាន  
ទលីន ខ្លនួ ឯង គ ឺយើង ហាតន់ៅ 
ត្រោ ១កន្ល្រោង ហើយ កីឡាករ ក៏ 
នៅត្រោ ១កន្ល្រោង អ៊ចីងឹ វា មាន ការ- 
ងយ ស្រោួល ដល់ យើង»។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  នៅ រដូវ- 
កាល ន្រោះ  ក្រោម៊ ណាហា្គាវលី បាន 
នា ំយក កឡីាករ ក្នងុ ស្រោក៊ សម្រោបូរ 
បទពសិោធ ជា ច្រោើន នាករ់មួ មាន 
ន៊ប ត៊ល, សំអឿន ពិដោរ, 
ន្រោន ស៊ធារដ្ឋ ដ្រោល ធា្លាប់ល្រោង 
ឱ្រោយ ក្រោ៊ម ព្រោះ ខ័នរាជស្វាយរៀង 
ខ្រោស្រោ ប្រោយ៊ទ្ធ តាំង ស៊ភ័ក្រោ និង 
ព្រោជ្រោ សវ៊ណ្ណខ្រោមរនិ្ទ ដ្រោល ធា្លាប ់
ល្រោង ឱ្រោយ ក្រោម៊ អង្គរ ថាយហ្គរឺ មក 
ចាប់ ដ្រោ ល្រោង ជាមួយ កីឡាករ 
ជើង ចាស ់របស ់ខ្លនួ គចួ សក៊ម៊្ភៈ, 
វា៉ា ខ្វិនទីន, ស៊ះ ស៊ូហាណា, 
ឃមឹ បរូ,ី សរ ីមា៉ាតណ់រូ៉ទូនី នងិ 
កីឡាករ មួយចំនួន ទៀត។

បន្ថ្រោម លើ ន្រោះ ណាហា្គាវីល 

ក ៏បាន នា ំយក  ខ្រោស្រោ ប្រោយទ៊្ធ  កម្ពស ់
១,៩៣ម៉្រោត្រោ សញ្ជាតិ ម៉៊ល ដវី 
Leuca Petru ខ្រោស្រោ បម្រោើ ជប៉៊ន 
Fumiya Kogure ដ្រោល 
ទើបចាក ច្រោញពី ក្រោ៊ម សូល ទី- 
ឡូអង្គរ ខ្រោស្រោ ការពារ ជន ជាតិ 
អ្រោស្រោបា៉ាញ Manuel Herrera 
Lopez និង បាន រក្រោសា ទ៊ក ខ្រោស្រោ 
ប្រោយ៊ទ្ធ ឆ្នើម ជនជាតិ ប្រោស៊ីល 
Marcio សម្រោបជ់បួ ក្រោម៊ ផងដ្រោរ 
គ ឺ អាច នយិយ បាន ថា នៅរដវូ- 
កាល ន្រោះ ណាហា្គាវីល ព្រោញ- 
ជើង  ទាំង ការ  ប្រោកួត ពាន រង្វាន់ 
សម្ត្រោច ហ៊៊ន ស្រោន និង លីគ 
កំពូល កម្ពុជា ហើយ ប៊រសជន 
ជាតបិ្រោស៊លី សម្រោបរូ បទពសិោធ 
លោក Jose Alves ក ៏ត្រោវូ បាន 
ត្រោង តាងំ ជា នាយក បច្ច្រោកទ្រោស 
សម្រោប់ ជួយ ជ្រោមជ្រោង ដល់ 
ក្លិប ណាហា្គាវីល ផង ដ្រោរ។

ទាក់ទង ទៅនឹងការ នាំ យក 
ធនធាន កឡីាករ ល្អទាងំ ន្រោះ មក 
ជួយ ក្រោ៊ម  ក្នុង រដូវកាលន្រោះ 
លោក មាស ចាន់ណា បញ្ជាក់ 
ថា៖  «ការ នា ំយក កឡីាករ សម្រោបរូ 
បទពិសោធ មក ចូល រួមជាមួយ 
ក្រោ៊ម   ក្នុង រដូវ កាល ន្រោះ គឺ យើង 
ផ្តត ទាងំ ទៅ លើ ការ ប្រោកតួ ពាន 
រង្វាន់ សម្ត្រោច ហ៊៊ន ស្រោន និង 
លគី កពំលូ កម្ពជុា ប៉ន៊្ត្រោ  ការ ប្រោកតួ 
ប្រោជ្រោង នៅ រដវូ កាលន្រោះ ពតិជា 
តាន តងឹ ណាស ់ដោយ សរ ក្រោម៊ 
មយួៗ បាន ពង្រោងឹ ទៅ លើ គណ៊- 
ភាព កីឡាករ ពិស្រោស កីឡាករ 
បរទ្រោស ដ្រោល មានការ ពង្រោឹង 
ខ្លាំង ម្រោន ទ្រោន»៕

ណាហ្គា បង្ហាញ ពី បញ្ហាប្រឈម ក្នងុ 
ការពង្រងឹ  សមត្ថ ភាព ត្រៀម រដូវ កាល ថ្មី

ស្ងាត់ៗ ខៀវ សនសណា  ទិញ
 រថ យន្ត ទំនើប ម៉ាក Roll-Royce 

ពិធីការិនី    ចេះ ភាសា អង់ គ្លេស  ជេ ជេះ អ្នកនាង 
 ខៀវ សាន សាណា  ។ រូបថត ហ៊ង មិនា
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