
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៨៧២ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

បុគ្គលមិនព្រមពាក់-
ម៉ាស់នៅកន្ល្រងចំាបាច់
តាមការព្រមនលើក
ទី១នឹងត្រវូពិន័យពី២
ស្រនទៅ១លានរៀល

នៀម ឆៃង

 ភ្នំពៃញៈ ការ ចាត់ ចែង សព 
ដែ ល ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ  កូវីដ - 
១៩ ខុស ពី ការ ណែ នាំ នឹង តែូវ  
ផាក ពិន័យពី  ៥ទៅ២០ លាន 
រៀ លខណៈ ដែល បុគ្គល ពាក់ ព័ន្ធ 
នងឹ អ្នក មាន ផ្ទកុ កវូដី១៩ ហើ យ 
មិន សហការ ជាមួយ មន្តែ ីសុខា - 
ភិបាល  ក្នុង ការ យក សំណាក  
នឹង តែូវ ផាក ពិន័យ ពី ១ លាន 
ទៅ   ៥ លាន រៀល និង  បុគ្គល មិន- 
ពែម ពាក់ មា៉ាស់ តាម ការ ពែមាន 
លើក ទី ១នឹង តែូវ ផាក ពិន័យ ពី 
២សែន រៀល ទៅ ១លាន រៀល  ។  
នែះ បើ តាម អនុកែតឹែយ ស្ដ ីពី វិធាន - 
ការ គែប់ គែង កូវីដ១៩។ 

រាជរដ្ឋាភិបាល   កាល ពី ថ្ងែទី 
១២   ខែ មនីា បាន ចែញ អនកុែតឹែយ 
ថ្មី  ស្ដី ពី វិធានការ សុខាភិបាល  
ដើមែប ីទប ់ស្កាត ់ការ ឆ្លង កវូដី ១៩ 
និង ជំងឺ ឆ្លង កាច សហាវ ផែសែង- 
ទៀតដែល មាន ៩ ជពំកូ នងិ៣ ៩  
មាតែ ពែម ទាងំ  បាន នរិាករណ ៍
អនុកែឹតែយ ចាស់។ អនុកែឹតែយ នែះ 
ចែង លម្អិត អំពី វិធានការ  នានា  
រាប ់ចាប ់ព ីការ ធ្វើ អនាមយ័ ការ- 
វាស់កម្ដៅ ការ ពាក់ មា៉ាស់ ការ   រកែសា 
គមា្លាត  ការ យក សំណា ក ទៅ 
ពិនិតែយ ការ ធ្វើចតា្តាឡីស័ក ការ- 
ពែយាបាល ការ ចាក់ វា៉ាក់សំង  
ការ   គែប់ គែង និង ចាត់ ចែង សព ។

 តាម មាតែ ១៩ នែ អនុកែឹតែយ 
នែះ ចែង ថា បុគ្គល ដែល មិន ពា ក់  - 
មា៉ាស់  នៅ  កន្លែង ចាំ បាច់ ដែល  
កែសួង សុខាភិបាលបាន ណែ នំា 
នឹង តែូវ រង ការ ផាក ពិន័យ ពី ២ 
សែន រៀលទៅ ...តទៅទំព័រ  ៤

អ្នកនំាពាក្រយ៖ការ-
សម្រចរបស់សភាអឺរុ៉ប
ពីការកាត់ទោសមន្ត្រី
អតីតCNRPមិនមន
ឥទ្ធិពលលើតុលាការទ្រ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ អ្នក នាពំាកែយ រដ្ឋសភា 
និង អ្នក នំាពាកែយ គណបកែស កាន់ - 
អំណាចបាន ថ្លែង ថា ការ ចែញ 
សែចក្ដី សមែច  របស់   សភា 
សហ ភាព អឺរុ៉ប អំពី ការ កាត់ ទោ  ស  
ថា្នាក ់ដកឹ នា ំ នងិ សកម្មជន អតតី 
គណបកែស សង្គែះ ជាតិ និង 
សកម្មជន  សង្គម សីុវិល នៅ កម្ព ុជា 
មិន មាន ឥទ្ធិពល អ្វី លើ ការ- 
សមែច ចិត្ត របស់ តុលាការ 
កម្ពុជា នោះ ទែ។

លោក ឡែង ប៉ែងឡុង អ្នក- 
នាំ ពាកែយ រដ្ឋ សភា បាន ថ្លែង ពី 
មែសិល មិញ ថា ការ ធ្វើ សែចក្ដី - 
សមែចរបស់  សភា អឺរ៉ុប អំពី - 
ការ កាត់ ទោស   មែដឹកនាំ  និង  
សមាជិក  អតីត គណ បកែស បែឆំា ង 
និង អ្នក រំលោភ ចែបាប់ នៅ កម្ពុជា  
មនិ មាន ឥទ្ធពិល អ្វ ីមក លើ ការ- 
សមែច ចិត្ត របស់ តុលាការ 
កម្ពជុា ទែ ហើយ រដ្ឋ សភា កម្ពជុា  
ក ៏មនិ មាន ឥទ្ធពិល លើ តលុាការ  
ដែរ។ លោក  បាន ថ្លែង ដចូ្នែះថា៖ 
«ការ សមែច...តទៅ ទំព័រ  ២ 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ សភាពាណិជ្ជ កម្ម 
អន្តរជាត ិ៩  បា នអពំាវនាវ  ដល ់
រដ្ឋា ភបិាលឱែយពនែយារពែល   វែលា 
កណំត ់សមែប ់ការបែកាស   ពន្ធ     
លើបែកច់ណំលូ បែចា ំឆា្នា ំដែល 

បច្ចុបែបន្ន នែះ កំណត់ ពែល តែឹម 
ថ្ងែទី ៣១ ខែ មីនា  ឆា្នាំ ២០២១ 
សមែប ់ ឆា្នា ំ សរពើពន្ធ ២០២០ 
ដោយលើកឡើង ពី ការរីក រាល- 
ដល  ជំងឺកូវីដ ១៩  ដែល បាន 
បង្ក ផល ប៉ះពា ល ់ខា្លាងំ លើ កែមុ- 
ហ៊ុនរបស់ពួកគែ ។  

យោង តាម  លិខិត រួម១ ដែល     
ភ្នពំែញ ប៉សុ្ដិ៍ ទទួល  បាន   កាល  ព ី
ថ្ងែសកុែ      ផ្ញើ ជ ូន   លោក គង ់ វបិលុ  
អគ្គ នាយកនែ អគ្គនាយក  ដ្ឋាន 
ពន្ធដរ (GDT)   សភាពាណជិ្ជ-  
កម្មអន្តរជាត ិទាងំ  ៩  គ ឺសភាពា- 
ណិជ្ជ កម្ម  អន្តរជាតិ កម្ពជុា (IBC) 

សភា ពាណិជ្ជកម្ម  អាមែរិក នៅ 
កម្ពុជា (AmCham)   សភា- 
ពាណជិ្ជ កម្ម អសូ្ដៅែល ីនៅ កម្ពជុា 
(AUSCHAM) សភាពាណជិ្ជ-  
កម្ម ចកែភព អងគ់្លែស នៅ  កម្ពជុា 
(Britcham) សភា ពាណជិ្ជកម្ម  
អរឺ៉បុ នៅ កម្ពជុា(Eu  ro Cham) 

សភាពាណជិ្ជ កម្ម ឥណា្ឌា នៅ កម្ពជុា  
សមាគម ពាណិជ្ជកម្ម ជប៉ុន  នៅ 
កម្ពជុា (JB AC)   សភា ពាណជិ្ជ- 
កម្ម មា៉ា  ឡែសុី  នៅ កម្ពុជា (MB- 
CC)   និង  សភា ពាណិជ្ជកម្ម- 
ហ្វីលីពីន នៅ កម្ពុជា (Phil-
Cham) ។ ...ត ទៅ ទំព័រ ១០

សភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ៩ស្នើពន្រយារព្រលដាក់ឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចំាឆ្នាំ

គ្រឹះស្ថានអង្គរដ្រលគ្រប់គ្រង
ការលក់សំបុត្រច្រញគោល-
នយោបាយដើម្បីទាក់ទាញ
ភ្ញៀវទ្រសចរអន្តរជាតិ...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

អាម្ររិកឥណ្ឌាអូស្ត្រលីនិង
ជប៉ុនឆ្លើយតបនឹងការទូតវ៉ាក់-
សំងរបស់ចិនជាមួយការសន្យា
ច្រកចាយ១ពាន់លានដូស...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ

ប្រ៊នសម្លៀកបំពាក់៣នៅ
កម្ពុជាដ្រលគិតគូរបរិស្ថាននិង
និរន្តរភាពសូម្បីត្រព្រះនាង
Meghanក៏ប្រើ...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

តៃៀម កូន ឈើបៃណីត ១០មឺុនដើម ដំានៅ ឧទៃយានជាតិរាជធានីភ្នពំៃញ 
លោក ឃួង សែង អភិបាល រាជធានីភ្នំពែញ ឈរ កែបែរ កូន ឈើ បែណី ត ដែលតែៀម សមែប់ យក ទៅ ដំ នៅ លើ ឧទែយាន ជាតិ - 

រាជ ធានី ភ្នំេពញ គែង ធ្វើឡើង នៅ បឹង តាមោក...(ព័ត៌មាន ពិស្ដារ ទំព័រ ៤)។ រូបថត សហការី

អាជា្ញាធរខ្រត្តមួយចំនួនដាក់ប៉ុស្តិ៍ពិនិត្រយអ្នកដំណើរ
ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ អាជា្ញាធរ ខែត្ត មួយ- 
ចំនួនកំពុង រឹត បន្តឹង តាម ចែក- 
ចែញ ចូល ខែត្ត របស់ ខ្លួន  ដោយ 
ការដក់ ប៉ុស្តិ៍ យាម តែួតពិនិតែយ  
ហើយ តមែូវ ឱែយ អ្នក ធ្វើដំណើរ 
ដែលមាន ជាប់ សងែស័យ នឹង ពែឹ តិ្ត- 
ការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ  ធ្វើ- 

ចតា្តា ឡ ីសក័ រយៈពែល ១៤ថ្ងែ  មនុ 
ចលូ ខែត្ត របស ់ពកួ គែ ដើមែប ីទប ់ស្កាត ់  
ការរីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  
ដែល  កំពុង ផ្ទុះ ឡើង ជាបន្ត បនា្ទាប់ ។

ការដក ់ចែញ វធិានការ ជា បន្ត- 
បនា្ទាបរ់ បស ់ខែត្ត ទាងំនែះ ធ្វើ ឡើង   
តាម សែចក្តណីែនា ំរបស ់រដ្ឋាភ ិបាល  
ដោយ តមែូវ ឱែយ ខែត្ត នីមួយៗ 
តែៀម  ការពារ  និង រឹតបន្តឹង សន្តិ- 

សុខ  សុវត្ថិភាព  ជាពិសែស ការ- 
ទប់ស្កាត់ ការចម្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩  
ទៅក្នុង សហ គមន៍ កាន់តែ ខា្លាំង 
បន្ថែម ទៀត។

ជាមួយ នឹង វធិានការ នែះ  លោក   
ម៉ា ឌងុ  នាយក រដ្ឋបាល សលា- 
ខែត្ត តែបូងឃ្មុំ   បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
មែសិលមិញ ថា  បែជា ពលរដ្ឋ រស់- 
នៅ រាជធានី -ខែត្ត ដែលមាន ហា- 

និភ័យ ខ្ពស់ ទៅនឹង ជំងឺ កូ វីដ១៩  
គឺ តមែូវ ឱែយ ធ្វើ ចតា្តា ឡី ស័ក រយៈ- 
ពែល ១៤ ថ្ងែ ជា មុន សិន  ទើប 
អនុញ្ញាត ឱែយ ចូល ខែត្ត តែបូង ឃ្មុំ។ 
ការរឹត បន្តឹង យា៉ាង ដូច្នែះ  ក៏ ពែះ 
តែ ខែត្តនែះ  មិនទាន់ មាន ករណីឆ្លង   
ជំងឺ កូវីដ១៩ក្នុង សហ គមន៍ នៅ 
ឡើយ ទែ ដែលជា ហែតុនាំ ឱែយ រដ្ឋ-
បាលខែត្តតែូវតែ ...តទៅទំព័រ ៦

សង្រស័យវិជ្ជមនកូវីដ១៩ដ្រលឆ្លងក្នងុព្រតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com២

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កៃសួង កសិកម្ម  រុក្ខា- 
បៃមាញ ់នងិ នៃសាទ  បាន ហាម 
នំា ចូល និង ផលិត ពូជ មាន់សាច់ 
ដោយ សារ គ្មាន ទីផៃសារ  ដៃល 
កើត ពី វិបត្តិ រីក រាល ដាល នៃ  ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ប៉ុន្តៃ ក៏ កំពុង រៀបចំ ផៃន - 
ករ ជា មួយ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ដើមៃបី រក 
ទី ផៃសារ មាន់ សាច់ ជួយ កសិករ 
ផង ដៃរ។  នៃះ បើ តាម  លោក  
តាន ់ ផានណ់ារា៉ា  អគ្គ នា យក នៃ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន សុខ ភាព សត្វ  
និង ផលិត ផល កសិកម្ម សត្វ នៃ 
កៃសួង នៃះ  ។

លោក  តាន ់ ផាន ់ណារា៉ា  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កល ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា  បច្ចុបៃបន្ន កៃសួង បាន 
សមៃច ហាម ឃាត់ ករ នាំ ចូល 

ពូជ  កូន មាន់ សាច់ ពី កៃ បៃទៃស 
និង មិន ឱៃយ មាន ករ ផលិត ពូជ- 
កូន មាន់ នៃះ បន្ត ទៃ  ក្នុង សា្ថាន- 
ករ ណ៍ នៃ ករ រីក រាល ដាលកូ-
វីដ ១៩ នៃះ ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
ករ កក ស្ទះ ករណី គ្មាន ទីផៃសារ ។ 
កៃ ពីនៃះ មនៃ្ដី ជំនាញ កំពុង 
បៃមូល ទិន្ន ន័យ សរុប ជាក់ លាក់ 
នៃ មាន់ សាច់   ដៃល កំពុង កក ស្ទះ 
ទូទាំង បៃ ទៃស  ដើមៃបី ស្វៃង រក- 
ដំណោះ សៃយ  ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« យើង 
កំពុង តៃ អំពាវ នាវ បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី ជួយ ស្វៃង រក ទីផៃសារ ទិញ 
មាន ់សាច់ ពី បៃជា កសិក រ។ 
យើង មាន វិធាន ករ ជាចៃើន 
ទៀត ដៃល យើង កំពុង ធ្វើ  ជា- 
ពសិៃស ក រនា ំចលូ កនូ មាន ់ពជូ 
ដៃល ជា ពូជ មាន់ សាច់ គឺខ្ញុំ មិន 

ឱៃយ នាំចូល ទៃ ។ ខ្ញុំ ឱៃយភាគី ពាក់- 
ព័ន្ធ បៃជុំ គ្នា ជា បនា្ទាន់  ធ្វើ ផៃន- 
ករ ថា  តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច ចំពោះ 
ករ កកស្ទះ មាន់ សាច់ នៃះ ហើយ  
វា ស្ទះ មាន ចនំនួ ប៉នុា្មាន ឱៃយជាក-់ 
លាក់  ដៃល រហូត ដល់ ពៃល  
នៃះ  យើង មនិ ទាន ់មាន ទនិ្ន នយ័ 
ចៃបាស់ ទៃ»  ។

លោក តាន់  ផាន់ ណារា៉ា  បញ្ជាក់ 
ថា  វិធាន ករ នៃះ  កៃសួង បៃើ 
សមៃប់ ដោះ សៃយ ក្នុង ពៃល  
រកី រាល ដាលក ូវដី ១៩ នៃះ  សនិ 
ប៉ុន្ដៃ កៃសួង នឹង បើក ទូលាយ 
ឡើង  វិញ  បនា្ទាប់ ពីករ រីក រាល- 
ដាល ជំងឺ ពា ក់ព័ ន្ធពៃឹត្ដិ ករ ណ៍ 
២០ កុម្ភៈ  តៃូវ បាន បញ្ចប់  ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ករ ស្ទះ 
នៃះ គឺ ដោយ សារ តៃ កូវីដ ១៩  តៃ 
១ មុខ គត់  បៃសិន បើមិន មាន 

បញ្ហា នៃះ  យើង អត់ មាន អ្វី តៃូវ 
កកស្ទះ ទៃ» ។

លោក បាន ទទួល សា្គាល់ ថា  
បៃភៃទ មាន ់សាច់ នៃះ  ពៃល- 
ណា ទុក យូរ ថ្ងៃ  លើស ពៃល 
វៃលា កំណត់  សាច់ មាន់ នឹង ឡើង 
ខ្លាញ់  ឬ អាច ឈាន ដល់  ងាប់ 
មាន់ តៃ ម្ដង ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ដូច្នៃះ 
ឥឡូវ នៃះ យើង កំពុង អំពាវ នាវ 
រក អ្នក ជួយ ទិញ ពី បៃជា ពលរ ដ្ឋ។ 
ខ្ញុំ បាន ជជៃក ជាមួយ សមា គម 
ចិញ្ចមឹ សត្វ កម្ពជុា ដៃរ  យើង កំពុង 
ជជៃក គ្នា បន្ត ទៀត ថា តើ យើង 
អាច ជួយ ជា បដិ ភាគ គ្នា យ៉ាង- 
ម៉ៃច ខង សមា គម គត់ ក៏ កំពុង 
ពិចា រណា រឿង នៃះ  ដើមៃបី យើង 
អាច ដោះ សៃយ កន្លៃង ដៃល 
ទាល ់ខ្លាងំ ។នៅ សបា្ដាហ ៍កៃយ 

បាន យើង ជជៃក បន្ត ទៀត »។
លោក សៃ៊នុ  ពៅ  បៃធាន សមា- 

គម អ្នក ចញិ្ចមឹ សត្វ កម្ពជុាឱៃយ ដងឹ 
ពីមៃសិល មិញ ថា  សមា គម អ្នក- 
ចញិ្ចមឹស ត្វ កម្ពជុា កពំងុ ពភិាកៃសា 

ជា មយួ កៃសងួ កសកិ ម្ម នងិ ស្វៃង 
រក វធិ ីផៃសៃង ៗ  ទៀត ដើមៃបី ជយួ  រក 
ទីផៃសារ ជូន បៃជា កសិករ ។ ប៉ុន្ដៃ 
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា  បច្ចុបៃបន្ន 
គឺ ពិតជា...តទៅទំព័រ ៣

តពីទំព័រ ១...ជារឿង តុលា - 
ករ ហើយតុលាករ គៃ ធ្វើ ករ 
តាម នីតិវិធី តាម ចៃបាប់ ។ ចៃបាប់ 
គឺ សំអាង ទៅ លើ ភ័ស្តតុាងហើ យ   
គៃ សមៃច ដោយ មាន មលូដា្ឋាន 
របស ់គៃ។ អ៊ចីងឹ  សភា មនិ មាន 
ធ្វើ អ្វ ីបាន ទៃ នៃះ ជា អធបិតៃយៃយ 
នៃ ករ សមៃច  ចិត្ត របស់ តុលា - 
ករ ជា សៃចក្ដ ីសមៃច ចតិ្ត តាម 
ឆនា្ទា នុសិទ្ធ ិ របស់ ចៅ កៃម នីមួយ ៗ  ។ 
យើង មិន អាច មាន សិទ្ធិ អី ទៅ 
លកូ លាន ់ ទៅ ទតិៀន ឬ ជៃៀត- 
ជៃក បាន ទៃ»។

ករ ថ្លៃង ដូច្នៃះ  របស់ លោក 
ឡៃង ប៉ៃង ឡុង បនា្ទាប់ ពី សភា 
អរឺ៉បុ  បាន ចៃញ  សៃច ក្ត ី សមៃច 
មួយ កលពី ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មីនា   
អំពី ករ កត់ ទោស ដៃល មាន 
ជន ជាប់ ចោទ ចៃើន  យន្តករ ផ្លវូ-  
ចៃបាប់ លើ  សង្គម សីុវិល ករ ចាប់ - 
ខ្លួន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា កូវីដ១៩ 
ជា ពិសៃស ករ កត់ ទោស  មៃ - 
ដឹក នំា អតីត គណបកៃស សង្គៃះ - 
ជាតិ លោកសម រងៃសុីនិង សមា - 
ជិក ផៃសៃង ទៀត ពី ២០ ទៅ ២៥  
ឆ្នាំ កល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ។

នៅ ក្នុង សៃចក្ដី សមៃច នោះ 
សភា អឺរ៉ុប បាន លើក ឡើង  ពី 
បញ្ហា ជា ចៃើន ចំណុច រួម មាន 
ទាំង ករ អំពាវ នាវ  កុំ ឱៃយ សហ - 
ភាព អឺរ៉ុប  ទទួល យក បៃទៃស 
កម្ពជុា  ជា កន្លៃង សមៃប ់រៀប ច ំ
កចិ្ច បៃជុ ំអាសុអីរឺ៉បុ  ដៃល គៃង 
ធ្វើ ឡើង នៅ ឆ្នាំ នៃះ បៃសិន បើ 
លទ្ធិ បៃជា ធិប តៃយៃយ  មិន តៃូវ 
បាន សា្ដារ ឡើង វិញ ទៃ នោះ។

ចំណុច ទី ១៦ នៃ សៃចក្ដី - 
សមៃច របស់  សភា អឺរុ៉ប សរសៃ រ  
ថា៖ «អំពាវ នាវ ឱៃយ  រដ្ឋ សមាជិក 
ពៃយួរ ករ គំទៃ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្វៃ- 

ភាគី   ចំពោះ រដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
ហើយ បង្វៃរ ករ ផ្ដាត ករ យក- 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់លើ អង្គករ  មនិ មៃន  
រដា្ឋាភិបាល និង គណបកៃស 
បៃឆំង នានា»។ 

សភា អឺរ៉ុបថ្លៃង ថា៖ «សភា 
អឺរុ៉ប ជឿ ជាក់ ថា ករ ដាក់ ទណ្ឌ - 
កម្ម ជាក ់លាក ់រមួ មាន ករ ហាម 
ឃាត់ ករ ធ្វើ ដំណើរ និង ករ- 
បង្កក ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិលើ មៃដកឹនា ំ
កម្ពជុា នងិ ផល បៃយោជន ៍ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ពួក គៃ   មិន ធា្លាប់ 
កើត មានទៃ។ ដូច្នៃះ សភា អឺរ៉ុប 
លើក ទឹក ចិត្ត  ឱៃយ មាន កៃុម- 
បៃឹកៃសា  អនុម័ត វិធានករ តឹង  រុឹង 
ទៅ លើ មៃដឹកនាំ នយោបាយ 
និង មៃដឹកនាំ កមា្លាំង សន្តិសុខ  
ដៃល ទទួល ខុស តៃូវ លើ ករ- 
រលំោភ សទិ្ធ ិមនសុៃស ធ្ងន ់ធ្ងរ ករ- 
រំលាយ គណ បកៃស  និង ករ គប- 
សង្កត់ គណបកៃស បៃឆំង នៅ 
កម្ពជុា នងិ   វធិានករ បៃឆងំ នងឹ 
ផល បៃយោជន៍ សៃដ្ឋកិច្ច របស់ 
ពកួ គៃ  កៃម ចៃបាបស់កល  ស្ដ ី ពី 

ទណ្ឌកម្ម លើ ករ រំលោភ សិទ្ធ ិ- 
មនុសៃស របស់ សហភាព អឺរុ៉ប »  ។

សៃចក្ដី សមៃច ក៏ អំពាវ នាវ 
ឱៃយ សៃវា កិច្ច ករ បរទៃស  នៃ 
សហភាព អឺរ៉ុប រដ្ឋ សមាជិក 
សហ ភាព អឺរ៉ុប  ជំរុញ ឱៃយ មាន 
កចិ្ច បៃងឹ បៃង មយួ ក្នងុ សន្នបិាត 
កៃុម បៃឹកៃសា សិទ្ធិ មនុសៃស អង្គករ 
សហ បៃជាជាតិ លើ កទី ៤៨ 
ដើមៃបី ឈាន ទៅ រក ករ អនមុត័ដ ៏
ខ្លាំង មួយ  ដើមៃបី ដោះ សៃយ 
បញ្ហា សិទ្ធិ មនុសៃស នៅ កម្ពុជា។ 

កៃ ពី នៃះ សភាអឺរ៉ុប  ក៏ បាន 
អពំាវ  នាវ ឱៃយ បៃសកកម្ម សហភាព 
អឺរ៉ុប នៅ ភ្នំពៃញ  និង សា្ថានទូត 
នៃ បៃទៃស សមាជិក អឺរ៉ុប ទាំង- 
អស់ បន្ត តាម ដាន ករ កត់ ទោ ស  
និង ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច ទៅ កន់ ពន្ធ - 
នាគរ ពៃម ទំាង ស្នើ ឱៃយ រដា្ឋា ភិបា ល 
កម្ពុជា  ផ្ដល់ សុពល ភាព ដល់ 
គណ  បកៃស សង្គៃះ ជាតិ ឡើង- 
វញិនងិ ផ្ដល ់អាសនៈ ដល ់កៃមុ- 
បៃឹកៃសា ឃុំ -សងា្កាត់ ជាប់ ឆ្នាត នៃ 
គណ បកៃស នៃះចំនួន ៥ ០០៧ 

នាក់ ឡើង វិញ។
ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍មិន អាច សុំ ករ- 

អតា្ថាធិបៃបាយ ពី លោក ផៃ សីុផា ន 
អ្នក នា ំពាកៃយ រាជ រដា្ឋាភបិាល បាន 
ទៃ កល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ មីនា។

ប៉ុន្តៃ លោក សុខ ឥសាន 
អ្នក នាពំាកៃយ គណបកៃស បៃជាជន 
កម្ពុជា បាន ថ្លៃង ថា សហភាព 
អឺរុ៉ប មិន មៃន ជា មៃ អាណា និ -  
គម ន ៍ លើ កម្ពជុា ទៃ។ ករ សមៃច 
ដោយ អត្តនោម័ត របស់ សភា 
អឺរ៉ុប   អំពី បញ្ហា កម្ពុជា   គឺ ជា រូប- 
ភាព ចង ់ធ្វើ អាណា នគិម នយិម 
មក លើ កម្ពជុា ដៃល ផ្ទយុ ពី ធម្មនុញ្ញ  
អង្គករ សហ បៃជា ជាតិ។ លោក  
ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «ករ សមៃច 
របស់ សភា អឺរ៉ុប  គ្មាន អានុភាព 
ឱៃយ កម្ពុជា ធ្វើ តាម ឡើយ។ ករ- 
ចៃញ សៃចក្តី សមៃច ដៃល អត់ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព  គឺ ជា ករ បនា្ទា ប  
តម្លៃ ខ្លួន ឯង។ ករ តាំង ខ្លួន ជា 
មៃ អាណា និគម លើ បៃទៃស 
ដទៃ  ជា ករ ហសួ សមយ័ ហើយ  
ក្នុង សតវតៃសរ៍ទី ២១ នៃះ»៕

 មុំ   គន្ធា 

ភ្ន ំពេញៈ  មនៃ្ត ីជាន់ ខ្ពស់   នៃ  
រាជ រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន បន្ត 
ធ្វើ ករ អពំាវ នាវ ឱៃយ បៃជា ព ល រដ្ឋ 
មាន ករ បៃងុ បៃយ័ត្ន កន់ តៃខ្លាងំ 
បន្ថៃម ទៀត ខណៈ ដៃល  ចំនួន 
នៃ ករ ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ ១៩ ក្នុង  
ពៃឹត្តិ ករណ៍ សហ គមន៍ ២០ 
កុម្ភៈ  នៅ តៃ មាន ករ  កើ នឡើង  
ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដៃល មក ដល់  
ថ្ងៃ ទី១៣   ខៃ មីនា   ឆ្នាំ ២០២១   
មាន រហូត ដល់ ជាង ៧០០ 
ករណី ហើយ។ 

 យោង តាម របាយ ករណ៍ 
របស់ កៃសួង សុខភិ បាល នៅ 
ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  
កៃសួង បាន   បន្ត រក ឃើញ អ្នក- 
ឆ្លង កូវីដ ១៩  ចំនួន  ៤១ នាក់ 
បន្ថៃម ទៀត  ដៃល សុទ្ធ តៃ ជា 
ករណី ឆ្លង ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិករណ៍ សហ- 
គមន៍ ២០កុម្ភៈ   ខណៈ អ្នក ជា- 
សះ សៃបើយ មាន ចនំនួ  ២៤ នាក ់ 
ហើយ អ្នក ដៃល កំពុង សមៃក 
ពៃយា បាល នៅ មន្ទី រពៃទៃយ មាន  
ចំនួន ៦៥៦ នាក់  ។ 

 នៅ ក្នងុ សៃច ក្ត ីបៃកស ពត័ម៌ាន 
បាន បន្តថា  ក្នុង ចំណោម អ្នក 
ឆ្លង ទាំង ៤១ នាក់   មាន ជន- 
ជាតិ ខ្មៃរ ចំនួន   ១២ នាក់  ជន- 
ជាតិ ចិន  ២៣  នាក់ ជន ជាតិ   
វៀត ណាម  ៤  នាក ់  នងិ ជន ជាត ិ
ថៃ  ២នាក់ ។ 

 អ្នក ឆ្លង ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិករណ៍ សហ- 
គមន៍ លើក ទី៣នៃះ បាន កើត- 
ឡើង ក្នុង រាជ ធានី - ខៃត្ត  នៅ ទូ- 
ទាំ ង បៃ ទៃស  ចំនួន ១០ ហើយ ក្នងុ 
នោះ មាន   នៅរាជធានី ភ្នំពៃញ  

ខៃត្ត កណា្តាល   ពៃះ សហីន ុ  ខៃត្ត 
សា្វាយ រៀង  ខៃត្ត កោះកុង   ខៃត្ត 
កំពង់ ធំ ខៃត្ត ពៃ វៃង   ខៃត្ត កំពង់- 
ចាម   ខៃត្ត សៀម រាប  និង ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង   ដៃល រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  អ្នក ឆ្លង ក្នុង ពៃឹត្តិ- 
ករណ៍ សហ គមន៍ មាន សរុប  
ចំនួន ៧ ៩២ នាក់ ។

 គិត តៃឹម ពៃឹក ថ្ងៃទី ១៤  ខៃ 
មីនា  ឆ្នាំ ២០២១   កម្ពុជា បាន  
រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង កូវីដ ១៩   
សរបុ ចនំនួ  ១ ៣០៥  នាក ់  ក្នងុ 
នោះ អ្ន ក តៃូវ បាន ពៃយា បាល 
ជាសះ សៃបើយ ចនំនួ   ៦៤៧ នាក ់ 
អ្នក កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 
មាន ចនំនួ   ៦៥៦ នាក ់ នងិ មាន 
អ្នក សា្លាប់ ដោយ សារ កូវីដ ១៩  
ចំនួន មា្នាក់ ។ 

 លោក  ហ៊ុន   មា៉ា ណៃត   អគ្គមៃ-  
បញ្ជា ករ រង នៃ កង យោធ ពល- 
ខៃមរ ភមូ ិន្ទ  កៃសងួ ករ ពារ ជាត ិ 
និង  លោក សៃី  ឱ  វណ្ណ ឌីន   អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ កៃសួង សុខ ភិបាល 
បាន បន្ត ធ្វើ ករ អំពាវ នាវ ទៅ 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ ឱៃយ 
បន្ត បៃុង បៃយ័ត្ន ឱៃយ កន់ តៃ ខ្លាំង 
បន្ថៃម ទៀត  ខណៈ ដៃល អាជា្ញាធរ 
បាន និង កំពុង តៃៀម រៀប ចំ   
មន្ទរី ពៃទៃយ បន្ថៃម សមៃប់ ពៃយាបាល 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក  ហ៊ុន  មា៉ា ណៃត  បាន 
សរសរ លើ បណា្តាញ សង្គម 
របស់ លោក នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ 
នៃះ ថា ៖  « អនុ វត្ត តាម បទ បញ្ជា 
របស់ សម្ដៃ ច តៃជោ  ក្នុង ករ- 
រៀប ច ំមន្ទរី ពៃទៃយ បមៃងុ សមៃប ់
ពៃយាបាល ជំងឺ កូវីដ ១ ៩  ជូន 
ដល់បៃ ជា ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ទិដ្ឋភាពក្នងុកសិដា្ឋានចិញ្ចមឹមាន់នៅកំពង់ស្ពពីឺថ្ងេ៩ មីន  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

កិច្ច បេជំុ របស់ សភា អឺរុ៉ប  កាល ពី ថ្ងេ ទី ១១  ខេ មីន  ឆ្នា ំ២០២១។ រូបថត EU

អ្នកនំាពាក្យ៖ការសម្ចរបស់សភាអឺរុ៉ប... មន្ត្ី៖អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឱ្យបន្តបុ្ងប្-
យ័ត្នខណៈការចម្លងសហគមន៍កើនរាល់ថ្ង្

ក្សួងហាមនំាចូលនិងផលិតពូជមាន់សាច់ត្កំពុងជួយរកដំណោះស្យវិបត្តគិ្មានទីផ្សារ
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដ រ 
បៃប់ទៅ ម្ចាស់ អចលនទៃពៃយ ទាំងអស់ 
ឱៃយ បង់បៃក់ ពន្ធ លើ អចលនទៃពៃយ តាម- 
ទរូសព័្ទដៃ  ក្នងុ កម្មវធិ ី«GDT Taxpayer 
App»  ដោយ មិនចាំបាច់ មក ដោយ 
ផ្ទាល់  ដោយសារ ថា  ការបង់បៃក់ ពន្ធ 
លើ អចលនទៃពៃយ តាម កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ដៃ 
នៃះ  នឹង បង្ក លក្ខណៈ ងាយសៃួល  និង 
តម្លាភាព ក្នុងការ បៃមូល ពន្ធ។

សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ របស ់អគ្គនាយកដ្ឋាន- 
ពន្ធដរ នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  
ឱៃយ ដងឹ កាលព ីថ្ងៃទ១ី១  មនីា  ថា  ក្នងុ បរបិទ 
នៃ ការ ធ្វើ ទំនើបកម្ម បៃព័ន្ធ បច្ចៃកវិទៃយា- 
ពត័ម៌ន ក្នងុ វសិយ័ ពន្ធដរ  សៃបតាម គោល- 
នយោបាយ កៃទមៃង ់ របស ់រាជ រដ្ឋាភ ិបាល  
អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ បាន អភវិឌៃឍ មខុ ងារ   
សមៃប់ បង់បៃក់ ព ន្ធ លើ អចលន ទៃពៃយ 
តាម កម្មវិធី ថ្មី ក្នុង ទូរស័ព្ទ ដៃ។ សៃចក្តី ជូន- 
ដណំងឹ នៃះ  អះអាងថា  ការអភវិឌៃឍ មខុងារ ថ្ម ី 
គឺ ដើមៃបី ធានា នូវ បៃសិទ្ធភាព  និង តម្លាភាព 
លើ ការគៃប ់គៃង ការបៃមលូ ចណំលូ ក ៏ដចូ- 
ជា ដើមៃបី បង្ក លក្ខណៈ ងាយសៃួល  ហើយ 
ឆប់រហ័ស ជូន ដល់ ម្ចាស់ អចលនទៃពៃយ  
ដោយ មិន ចាបំាច ់ទៅ បងប់ៃក ់ពន្ធ នៅ តាម- 
សាខា ពន្ធដរ ខៃត្ត ខណ្ឌ ណាមួយ នោះ ទៃ ។

សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ បញ្ជា កថ់ា ៖«កម្មវធិ ីនៃះ   
នឹង បង្ក លក្ខណៈ ងាយសៃួល  ដល់ ម្ចាស់ 
អចលនទៃពៃយ  ជា អ្នក ជាប ់ពន្ធ ក្នងុការ ពនិតិៃយ 
មើល ពត័ម៌នស្តពី ីអចលនទៃពៃយ ដៃល បាន-  
ចុះបញ្ជី  និង បានធ្វើ បច្ចុបៃបន្នភាព រួចរាល់  
នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង  ទិន្នន័យ អចលន- 
ទៃពៃយ របស់ អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ។ 
បងព់ន្ធ លើ អចលនទៃពៃយ បៃចាឆំ្នា ំរបស ់ខ្លនួ  
ដោយ មិនចាំបាច់ បំពៃញ ព័ត៌មន  ក្នុង 
ទមៃង់ លិខិត បៃកាស ពន្ធ»។

អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ បន្ថៃ មថា ៖«វា ក៏ 
ចំណៃញ ពៃលវៃលា  ហើយ មិនចាំបាច់ 
ទៅកាន់ សាខា ពន្ធដរ ខៃត្ត-ខណ្ឌ  ដៃល 
អចលន ទៃពៃយ នោះ ស្ថិតនៅ  ដើមៃបី ធ្វើការ- 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ បងា្កាន់ដៃ បញ្ជាក់ ការបង់បៃក់- 
ពន្ធ។ ទទលួបាន នវូ សៃចក្ត ីជនូដណំងឹ ផៃសៃងៗ  
[តាម បៃព័ន្ធ នៃះ] ដូចជាកាល បរិច្ឆៃទ នៃ 
ការបៃកាស បង់ពន្ធ  កាលបរិច្ឆៃទ នៃ ការ- 
ផុតកំណត់ ការបង់ បៃក់ ពន្ធ  ការបៃកាស 
បង ់បៃក ់ពន្ធ ខ្លះ  ក្នងុ ការយិបរចិ្ឆៃទ ជាបព់ន្ធ 
ណាមួយ  និង សៃចក្តី ជូនដំណឹង ផៃសៃងៗ 
ទៀត  ពាក់ព័ន្ធ នឹង បៃភៃទ ពន្ធ នៃះ»។

លោក គង់ វិបុល  អគ្គនាយកនៃ អគ្គនា- 
យក ដ្ឋាន ពន្ធដរ នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហរិញ្ញវត្ថបុាន ណៃនា ំក្នងុ សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ   
ដៃរ ថាដើមៃប ីអាច បៃើបៃស ់កម្មវធិ ីបងប់ៃក-់ 
ពន្ធ លើ អចលនទៃពៃយ តាម ទូរស័ព្ទ នៃះ  
ម្ចាស់ អចលនទៃពៃយ អាច ទាញយក  និង 
ដំឡើង កម្មវិធី ក្នុង ទូរស័ព្ទ ដោយ ផ្ទាល់  
ដោយ វាយ ពាកៃយ  GDT Taxpayer App។ 
បើ តាម  លោក វបិលុ  បនា្ទាបព់ ីដឡំើង កម្មវធិ ី

នៃះ ហើយ  ម្ចាស ់អចលនទៃពៃយ ថ្ម ី តៃវូបង្កើត 
គណនី បៃើបៃស ់ ដោយ ភា្ជាប់ ជាមួយ លៃខ 
អត្តសញ្ញាណបណ័្ណ  ឬ លខិតិ ឆ្លងដៃន  ឬ សារអៃ-  
ឡិច តៃូ និក  ឬ លៃខ ទូរស័ព្ទ  ឬ លៃខ អត្ត- 
សញ្ញាណ កម្ម ពន្ធ រូបវន្តបុគ្គល ណាមួយ 
ក៏បាន  និង ពាកៃយ សម្ងាត់  ដើមៃបី ចូល បៃើ- 
បៃស់ កម្មវិធី។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ម្ចាស់ អចលនទៃពៃយ 
តៃវូ បញ្ចលូ ពត័ម៌ន អចលនទៃពៃយ របស ់ខ្លនួ  
ដោយ បៃើបៃស់ លៃខ អត្តសញ្ញាណ កម្ម  
អចលន ទៃពៃយ នោះ  និង លៃខ ទូរស័ព្ទ របស់ 
ម្ចាស់ អចលនទៃពៃយ ដៃ ល បាន ចុះ ប ញ្ជី ឬ 
បច្ចុបៃបន្នភាព ព័ត៌មន ក្នុង បៃព័ន្ធ គៃប់ គៃង 
ទិន្ន ន័យ អចលនទៃពៃយ របស់ អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធដរ។ ម្ចាស ់អចលនទៃពៃយ អាចធ្វើ- 
ការ បង់បៃក់ តាម អន ឡាញ  តាម រយៈ 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ ជា ដៃ គ ូរបស់ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ធដរ»។

បន្ថៃម ពីនៃះ លោក គង់ វិបុល  សង្កត់ ធ្ងន់ 
ថា  កម្មវិធី នៃះ  អាច បៃើបៃស់ សមៃប់តៃ 
អចលនទៃពៃយ ដៃល បាន ចុះបញ្ជី  និង ធ្វើ- 

បច្ចុបៃបន្នភាព ព័ត៌មន រួចរាល់ ក្នុង បៃព័ន្ធ- 
គៃប់ គៃង ទិន្នន័យ អចលន ទៃពៃយរបស់ អគ្គ- 
នា យក ពន្ធ ដរ តៃប៉ណុ្ណោះ។  ក្នងុករណ ីមនិ 
អាច ចលូ បៃើបៃស ់បាន ម្ចាស ់អចលន ទៃពៃយ   
តៃវូ មក ទទលួ ពត័ម៌នឬ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព នៅ  
តាម អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ  ឬ សាខា ពន្ធ ដរ    
ខៃត្ត  ខណ្ឌ  ដៃល អចលនទៃពៃយ ស្ថិត នៅ។

លោក សន ជ័យ  បៃធាន អង្គការ 
សម្ព័ន្ធគណនៃយៃយភាព សង្គម កម្ពុជា  
លើកឡើងថា  ការដៃល សា្ថាបន័ នៃះ  បាន- 
វិវឌៃឍ ខ្លួន ឱៃយ មន ការបង់បៃក់ ពន្ធ ធ្វើឡើង 
តាមរយៈ អន ឡាញ  គឺជា រឿង មួយ ដៃល 
បៃសើរ  សៃប ពៃល ដៃល   បៃជាជន កម្ពជុា  
កំពុង បៃឈម ខា្លាំង នឹង ការធ្វើ ដំណើរ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។ 

ទោះយ៉ាង ណា លោក ចង់ ឃើញ ឱៃយ មន 
ការបង់ ពន្ធ បៃបនៃះ  ដោយ លោក ស្នើថា ៖ 
« យើង ក ៏សណំមូពរ ឱៃយ មន នតីវិធិ ីក្នងុការ ចុះ-  
ឈ្មោះ [ចុះបញ្ជី លើ អចលនទៃពៃយ]  ហើយ 
និង ការ បង់ ពន្ធ នៃះ  ធ្វើឡើង ដំណាលគា្នា។ 
តាម ខ្ញុំ ដឹង  រហូតមក ដល់ ពៃលនៃះ  នីតិ វិធី 
នៃ ការចុះបញ្ជី លើ អចលនទៃពៃយ នៃះ  គឺ មិន 
បើក ចៃក ឱៃយ មនការ ចុះបញ្ជ ីតាម អន ឡាញ 
ហើយ  ឬ នៅ ទៃ?  បើសនិជា មនិ ទាន ់ យើង   
ចង់ ឱៃយ ដំណើរការ នៃ ការចុះ បញ្ជី លើ អចល ន-  
ទៃពៃយ  និង ការបង់ពន្ធ នៃះ  ជា ដំណើរការ 
មួយ  ពៃម គា្នា»។

បើ តាម លោក សន  ជ័យ  ការចង់ ឃើញ 
យ៉ាង ដចូ្នៃះ  ដោយសារតៃ បច្ចបុៃបន្ន កណំើន 
នៃ ការចុះបញ្ជ ីលើ អចលនទៃពៃយ  មនការ- 
កើន ឡើង ខា្លាងំ។  ការចុះបញ្ជ ីអចលនទៃពៃយ  
នងិ ការបងព់ន្ធ លើ អចលនទៃពៃយ ដណំើរការ 
តាម អន ឡាញ ទំាងអស់ ពៃម គា្នា នៃះ នឹង 
ជួយ  ឱៃយ ចំណៃញ ពៃលវៃលា  និង បង្ក ភាព- 
ងាយសៃួល ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល អាច បៃើ 
សៃវា នៃះ បាន  ជាពិសៃស នៅ ពៃល ដៃល មន   
ការរាត តៃបាត ដោយ មៃរោគកូ វីដ១៩៕

តពីទំព័រ២...លំបាក ចំពោះ 
ការ រក ទីផៃសារ មន់ សាច់ណាស់ 
ពៃះកំ ពុង ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន ការណ ៍
នៃ ការ រីក រាល ដលកូវីដ ១៩ ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖«យើង 
បាន ចុះ ទៅ សៃវ ជៃវ នៅតាម 
ទីផៃសារ ហើយ ប៉ុន្ដៃ នៅ តាម 
ទីផៃសារ ក៏លក់ បៃភៃទ មន់ សាច់ 
នៃះ មិន ចៃញ ដៃរ ។  ដូច្នៃះ មន 
តៃ បន្ត អំពាវ នាវ ឱៃយ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល ជួយ ដោះ សៃយ បញ្ហានៃះ  
ទៃ ។ យើង មិន ដឹង ធ្វើ ម៉ៃច ទៃ 
ឥឡូវ មន តៃ អំពាវ នាវ នៃះ ឯង 
ប៉នុ្ដៃ មនិ សវូ មន បៃសទិ្ធ ភាព ទៃ 
ពៃះ បញ្ហា កូវីដ ១៩ នៃះ » ។

លោក  ជាវ  សណំាង  កសកិរ 
ម្នាក ់កពំងុ បៃកប របរ ចញិ្ចមឹ មន ់ 
នៅ ភូមិ រំដោះ ថ្មី ឃុំ ពោធិ៍មៃល 
សៃកុ បសៃដ្ឋ  ខៃត្ដ កំពង់ ស្ព ឺបាន 
 ឱៃយ ដឹង ថា  កាល ពី ថ្ងៃទី ១៣  ខៃ 
មីនា  មន ឈ្មួញ បាន មក ទិញ 
មន់ សាច់ ពី បៃជា កសិករ ក្នងុ ភមូ ិ
បៃមណ ជិត ១មុឺន កៃបាល  ស្មើ 
នងឹ បៃមណ ២០ តោន ក្នងុ  តម្លៃ 
១គីឡូ កៃម  ១ ៥០០ រៀល។ 
ប៉ុន្ដៃ លោក ថា  មន់ សាច់ ដៃល 
កំពុង តៃកកស្ទះ នៅ ក្នុង សៃុក  
នៃះ  នៅ មន ចំនួន ចៃើនក សិ- 
ដ្ឋាន ទៀត ។

លោក ថា ៖ «បើ សា្ថាន ភាព នៅ 
អូស បនា្លា យបៃ បនៃះ  យ៉ាង យូរ 
៣ខៃ ទៀត  បៃជា កសិករ យើង 
បៃកដ ជា មន បញ្ហា   ពៃះ រក  
លយុ បង ់ឱៃយ ធនា គារ មនិ បាន ទៃ  
ទោះ បីគៃ មក រឹបអូស មន់  និង 
ទៃងុ មន់ ទៀត ក៏ស ង គៃ មិនគៃប់  
ដៃរ ។ឥឡូវ មន តៃ សំណូម ពរ  
សម្ដៃច ទៃ  សូម ឱៃយ ធនា គារ 
ពនៃយារ ពៃល បង់ បៃក់ ទៅ  បើ មិន 
អ៊ី ចឹង ទៃ  ពល រដ្ឋ គា្មោន លុយ បង់ 
ឡើយ  »៕

បុរសម្នាក់កំពុងបេើបេព័ន្ធបង់ពន្ធ APP របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ ពីមេសិលមិញ ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

ផ្នែកពន្ធដារបែប់ឱែយពលរដ្ឋបង់ពន្ធលើអចលនទែពែយតាម-
ទូរស័ព្ទដែដើមែបីបង្កភាពងាយសែលួនិងបែមូលពន្ធតម្លាភាព

កែសួងហាម...



តពីទំព័រ១...១លានរៀល
ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនធ្វើ
តាមការព្រមានលើកទី១។
ចណំ្រកអ្នករៀបចំកម្មវធិីអ្វីមយួ
ដ្រលមនិគោរពទៅតាមគោល-
ការណ៍គមា្លាតសង្គមត្រូវរង
ការផាកពិន័យពី១លានទៅ៥
លានរៀលក្នុងករណីមិនធ្វើ
តាមការព្រមានលើកទី១។
ចំណ្រកគ្រឹះស្ថានឯកជនឬ

មា្ចាស់អាជវីកម្មដ្រលមនិអនវុត្ត
តាមការណ្រនាំអំពីការពាក់-
មា៉ាស់និងការរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិ-
ភាពនឹងត្រូវផាកពិន័យពី២
លានទៅ១០លានក្នុងករណី
ដ្រលមិនស្ដាប់ការណ្រនាំឬ
ការព្រមានរបស់អាជ្ញាធរមាន-
សមត្ថកិច្ច។ន្រះបើយោងតាម
មាត្រ២០ន្រអនុក្រឹត្រយ។
ចំណ្រកមាត្រ២១ន្រអនុ-

ក្រឹត្រយន្រះច្រងថា៖ «ត្រូវផ្តនា្ទា-
ទោសផាកពិនយ័អន្តរការណ៍ពី
១លានរៀលទៅ៥លានរៀល
ចំពោះបុគ្គលដ្រលមិនសហ-
ការជមួយមន្ត្រីសុខាភិបាល
ដើម្របីយកវត្ថុសណំាកទៅវភិាគ
រកម្ររោគកូវីដ១៩ដូចមាន
ច្រងក្នងុមាត្រ១០ន្រអនកុ្រតឹ្រយ
ន្រះ។ការបង់ប្រក់ពិន័យអន្តរ-

ការណ៍ន្រះ មិនធ្វើឱ្រយបុគ្គល
ដ្រលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសន្រះ
រួចផុតពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការឱ្រយ
មន្ត្រីសខុាភបិាលយកសណំាក
ទៅវិភាគរកម្ររោគកូវីដ១៩
នោះទ្រ»។
អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលមិន

អនវុត្តតាមគោលការណ៍ន្រការ-
ព្រយាបាលក៏នឹងត្រូវផាកពិន័យ
ពី២លានរៀលទៅ១០លាន
រៀលផងដ្ររដូចមានច្រងក្នុង
មាត្រ២៤ន្រអនុក្រឹត្រយ។ការ-
ផាកពិន័យក៏ធ្វើឡើងចំពោះ
បុគ្គលដ្រលចាត់ច្រងសពមាន
ផ្ទកុកូវីដ១៩ល្មើសនឹងការណ្រ-
នាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ដោយផាកពនិយ័ពី៥លានទៅ
២០លានរៀល។ន្រះបើតាម
មាត្រ២៥។
ចំណ្រកមាត្រ២៦ច្រងថា៖

«ត្រវូផ្តនា្ទាទោសពិន័យអន្តរការ-
ណ៍ពី១០លានរៀលទៅ៥០
លានរៀលចំពោះគ្រឹះស្ថាន
សុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់
ដ្រលមនិបានធ្វើការជនូដណំងឹ
បនា្ទាន់ទៅក្រសួងសុខាភិបាល
ក្នងុករណីពនិតិ្រយឃើញថាអ្នក-
ជំងឺដ្រលកំពុងទទួលស្រវាព្រយា-
បាលនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានរបស់

ខ្លួនមានតម្រុយបញ្ជាក់ថាជ
អ្នកជំងឺដ្រលគ្រចវ្រះពីការធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កឬកំពុងគ្រចច្រញ
ពីកន្ល្រងធ្វើចតា្តាឡីស័ក»។
អនុក្រឹត្រយន្រះធ្វើឡើងដើម្របី

អនវុត្តឱ្រយស្របទៅតាមច្របាប់ស្ដី
ពីវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩
និងជំងឺកាចសហាវប្រកប-
ដោយគ្រះថា្នាក់ផ្រស្រងទៀត
ដ្រលប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសយ
ឈុំបានចុះហត្ថល្រខាប្រកាស
ឱ្រយប្រើកាលពីថ្ង្រទី១១ខ្រមនីា
ឆ្នាំ២០២១។
ដើម្របីឱ្រយប្រជពលរដ្ឋយល់-

ដងឹកាន់ត្រច្របាស់អពំចី្របាប់ន្រះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
លោក ម៉មប៊ុនហ្រងនិងរដ្ឋ-
មន្ត្រីយុត្តិធម៌លោកកើត រិទ្ធ
នឹងធ្វើសន្នសីិទសរព័ត៌មានរួម-
គ្នាមួយនៅវ្រលាម៉ាង៩ព្រឹក
ថ្ង្រទី១៥ខ្រមីនាន្រះ។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្ល្រង
កាលពីម្រសលិមញិថាក្រពីការ-
ធ្វើសន្នសីិទកាស្រតន្រះច្របាប់-
ថ្មីន្រះត្រវូបានបកប្រជភាស
អង់គ្ល្រសនិងភាសចិនដើម្របី
ឱ្រយជនបរទ្រសដ្រលច្រះភាស
ទាំង២ន្រះអាចយល់កាន់ត្រ
ច្របាស់ខណៈដ្រលពួកគ្រមាន
វត្តមាននៅកម្ពុជ។
លោកមា៉ាលីន ក៏លើកទឹក-

ចិត្តឱ្រយស្ថានទូតនានាយក
ច្របាប់ន្រះទៅផ្រសព្វផ្រសាយដល់
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដ្រលចូលមក
កម្ពុជផងដ្ររ។
ពាក់ពន័្ធនងឹច្របាប់ស្ដីពីវធិាន-

ការគ្រប់គ្រងកូវីដ១៩ន្រះដ្ររ
លោកហ្រងសំរិនប្រធានរដ្ឋ-
សភាបានអំពាវនាវឱ្រយប្រជ-
ពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមានសមត្ថកចិ្ច
និងមន្រ្តីអនុវត្តច្របាប់ទាំងអស់
ចលូរមួអនវុត្តច្របាប់ន្រះឱ្រយបាន
គ្រប់ៗគ្នាដើម្របីទប់ស្កាត់ការ-
ឆ្លងរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបានថ្ល្រងតាមហ្វ្រសបុ៊ក

របស់លោក កាលពីថ្ង្រទី១៣
ខ្រមនីាឆ្នាំ២០២១ថា៖«ការ-
ចូលរួមគោរពច្របាប់ឱ្រយបាន
ព្រញល្រញនិងដោយស្មារតី
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជការថ្រ-
រក្រសាសុខុមាលភាពសង្គមជតិ
របស់យើងឱ្រយចៀសផុតពី
គ្រះថា្នាក់កាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរដ្រល
បង្កឡើងពីម្ររោគដ៏កាចស-
ហាវន្រះ។ការដ្រលយើងមិន-
ចូលរួមគោរពអនុវត្តច្របាប់
ប្រៀបដូចយើងបានបំផា្លាញ
សុខភាពយើងសុខភាពគ្រសួរ
យើងនិងសង្គមស្រដ្ឋកិច្ចជតិ
យើងហើយនឹងត្រូវទទួលរង
ការពនិយ័នងិផ្តនា្ទាទោសតាម-
ច្របាប់ដ្រលមានជធរមានទៀត-
ផង»៕

តពីទំព័រ២...ពលរដ្ឋក្នុង
ករណីមានតម្រូវការចាំបាច់។
ក្រុមការងារយើងបានខិតខំ
ប្រងឹប្រងធ្វើការទាងំយប់ទាងំ-
ថ្ង្រ ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាឱ្រយមន្ទីរ-
ព្រទ្រយន្រះអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរ-
ការត្រៀមលក្ខណៈព្រយាបាល
ក្នុងព្រលយ៉ាងខ្លីបំផុតដ្រល
អាចធ្វើទៅបាន»។
ជមួយគ្នាន្រះ លោកក៏បាន

អំពាវនាវចំពោះបងប្អូនទាំង-
អស់សូមបន្តអនុវត្តឱ្រយបាន
ខា្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានសុខាភិបាល
ដើម្របីការពារខ្លួនឯង គ្រួសរ
សង្គមជតិ និងប្រជជននៅ
ក្នុងកាលៈទ្រសៈដ៏លំបាកន្រះ
ពីព្រះការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹង
ជងំឺកវូដី១៩គឺផ្តើមច្រញពីខ្លនួ
ឯងដើម្របីការពារខ្លនួនិងអ្នកដទ្រ។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងសុខាភិ-

បាលលោកស្រីឱ វណ្ណឌីន
បានអំពាវនាវជថ្មីម្តងទៀតឱ្រយ
ប្រជពលរដ្ឋទាងំអស់បន្តការ
ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កាន់ត្រខា្លាំង
លើស្ថានភាពឆ្លងបច្ចុប្របន្នន្រះ
គឺវីរុសកូវីដ១៩បំប្ល្រងថ្មីដ្រល
កំពុងចរាចរយ៉ាងសកម្មខា្លាងំកា្លា
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជ។
លោកស្រីបានលើកឡើង

ថា៖«វីរសុបបំ្ល្រងថ្មនី្រះសហាវ
ជងនងិខា្លាងំជងវរីុសនាព្រល
មុនៗ ដ្រលអាចធ្វើឱ្រយបុគ្គល
ស្លាប់បានគ្រប់ព្រលវ្រលា
ដ្រលថ្មីៗ ន្រះយើងមានករណី
ស្លាប់មា្នាក់រួចទៅហើយនិងនៅ
មានអ្នកដ្រលស្ថតិក្នងុសភាព-
ធ្ងន់ធ្ងរមយួចនំនួទៀតដ្ររដ្រល
ក្រុមគ្រូព្រទ្រយកំពុងត្រជួយ-
សង្គ្រះយ៉ាងមមាញឹកជទី-
បំផុត»។
លោកស្រីបានស្នើសុំឱ្រយប្រ-

ជពលរដ្ឋទាំងអស់នៅផ្ទះនិង
កុំធ្វើការចលត័ពីកន្ល្រងមយួទៅ
កន្ល្រងមួយ ហើយមិនត្រូវបង្ក
ការជួបជុំគ្នាច្រើនដូចជពិធី
មង្គលការ ឡើងផ្ទះ បុណ្រយ
សសនាផ្រស្រងៗ ជដើមទាំង-
ន្រះជវិធានការជួយដល់ការ
កាត់ផា្តាច់បាននូវការចម្លងពី
បគុ្គលមា្នាក់ទៅបគុ្គលមា្នាក់ទៀត
បានជអតិបរមា។
ទន្ទមឹនងឹន្រះដ្ររខណៈព្រល

ដ្រលមានប្រទ្រសមួយចំនួន
ផា្អាកនូវការចាក់វា៉ាក់សំងរបស់
ក្រមុហុ៊នAstraZenecaដោយ-
សរមានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាព
លោកស្រី ឱវណ្ណឌីនបានធ្វើ
ការពន្រយល់ពីប្រភ្រទវា៉ាក់សំង
ដ្រលកម្ពុជទទួលបានពីមជ្រឈ-
មណ្ឌលកូវា៉ាក់មានឈ្មាះថា កូវី-
ស្រល(Covishield)ផលិត

នៅប្រទ្រសឥណា្ឌាដ្រលទទួល
បានអាជ្ញាប័ណ្ណផលិតពីក្រុម-
ហ៊ុនAstraZeneca។
លោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀត

ថា៖«តាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកដ្រលជ
អ្នកសម្របសម្រលួក្នងុការផ្គត-់
ផ្គង់វា៉ាក់សំងន្រះមកកម្ពុជថា
មកដល់ព្រលន្រះមនិទាន់មាន
បញ្ហាណាមួយឬប្រតិកម្មខា្លាំង
ន្រវា៉ាក់សំងន្រះទ្រហើយវា៉ាក់-
សំងដ្រលប្រទ្រសយើងកំពុង
ប្រើន្រះមិនម្រនជវា៉ាក់សំង
ដ្រលកំពុងមានបញ្ហានៅខាង
អឺរ៉ុបនោះទ្រ»។
អ្នកនាំពាក្រយដដ្រលបានបន្ត

ថា អង្គការសុខភាពពិភព-
លោកប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជក៏
បាននិយយដ្ររថា ការបន្ត
ចាក់វា៉ាក់សំងនៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជនៅត្រមានភាពចាំបាច់
ដើម្របីប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្របាត
ន្រកវូដី១៩ដ្រលកពំងុមានការ
បារម្ភនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជនា
ព្រលន្រះផងដ្ររ។
យោងតាមរបាយការណ៍

របស់ក្រសួងសខុាភិបាលបាន
ឱ្រយដឹងថាគិតពីថ្ង្រទី១០ ខ្រ
កមុ្ភៈដល់ថ្ង្រទី១៣ខ្រមនីាឆ្នាំ
២០២១ក្រសងួបានចាក់វា៉ាក-់
សំងសុីណូហា្វាម (Sinop-
harm) របស់ចិនលើកទី១

ដល់ប្រជពលរដ្ឋនៅទូទាំង
ប្រទ្រសបានចំនួន១៦១៨១៨នាក់
និងអ្នកចាក់លើកទី២ បាន
ចនំនួ៩០៣៣នាក។់ចណំ្រក
ក្រសងួការពារជតិបានឱ្រយដងឹផង
ដ្ររថាក្នងុរយៈព្រលដចូគ្នាន្រះ
ក្រសួងបានចាក់វា៉ាក់សំងកូវីដ-
១៩ លើកទី១ជូនកងកមា្លាំង
ចំនួន១០៨៦៤៨នាក់ និង
ចាក់លើកទី២បានចំនួន៤៧-
៧៥១នាក់។ម្រសលិមញិន្រះដ្ររ
លោកស្រីឱ វណ្ណឌីន បាន
បញ្ជាក់ពីករណីស្លាប់បរុសជន-
ជតិខ្ម្ររអាយុ៦៩ឆ្នាំមា្នាក់នៅ
ក្នុងស្រុកពាមរក៍ ខ្រត្តព្រវ្រង
ដោយសរជំងឺស្ទះសរស្រប្រះដូង
មិនម្រនដោយសរជំងឺកូវីដ-
១៩ទ្រ។បុរសរូបន្រះមាន
ត្រស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩និងបាន
សម្រកព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយ
បង្អ្រកខ្រត្តព្រវ្រងនៅថ្ង្រទី១៣
ខ្រមីនាប៉ុន្ត្រអ្នកជំងឺរូបន្រះមិន
មានអាការក្អក ហត់ និងក្តា-
ខ្លនួទ្រ។នៅព្រលព្រកឹថ្ង្រទ១ី៤
ខ្រមីនាបុរសរូបន្រះបានច្រញ
ទៅហាត់ប្រណយ៉ាងយូរហើយ
ព្រលត្រឡប់មកវិញគត់បាន
សម្រន្តលក់យ៉ាងយូរ ខណៈ
ដ្រលអ្នកនៅបន្ទប់ជមួយបាន
ដាស់គត់ឱ្រយពសិបាយព្រកឹក៏
ឃើញថាជនរងគ្រះរូបន្រះ
បានស្លាប់បាត់ទៅហើយ៕
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បុគ្គលមិនព្រមពាក់... សាលាក្រងុត្រៀមកូនធ្នង់ប្រមាណ
១០មឺុនដើមដំានៅឧទ្រយានបឹងតាមោក

មន្ត្រ៖ីអំពាវនាវ...

អោមប៊ុនធឿន

ភ្នពំេញៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំ-
ព្រញកំពុងត្រៀមកូនឈើប្រណីត
ប្រមាណ១០មុឺនដើមដើម្របី
យកទៅដាំនៅទីតាំងគម្រង
ឧទ្រយានជតិរាជធានីភ្នំព្រញដ្រល
នឹងធ្វើនៅបឹងតាមកដើម្របី
លើកសោភណភាពឱ្រយមានជ
ជម្រកពណ៌ប្រតងមានបរិស្ថាន
ល្អនងិដើម្របទីុកជក្ររដណំ្រល
សម្រប់អ្នកជំនាន់ក្រយ។
លោកឃួងស្រងអភិបាល

រាជធានីភ្នំព្រញប្រប់ភ្នំព្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ពមី្រសិលមញិថាគម្រងដាំ
កូនឈើប្រណីតប្រភ្រទធ្នង់
ចំនួន១០មុឺនដើមនឹងធ្វើឡើង
នៅបឹងតាមកលើផ្ទ្រដីទំហំ
៧៥ហិកតាដ្រលជគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុង
ការបង្កើតឱ្រយមានឧទ្រយានជតិ
ដោយមានការគំទ្រពីក្រសួង
មហាផ្ទ្រ និងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រយមាន

ការចង្អលុបងា្ហាញពីនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រី រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ

បានរៀបចំទីតំាង១នៅក្នុងបឹង
តាមកដ្រលមានទំហំដី៧៥
ហិកតា ដើម្របីធ្វើជទ្រយានជតិ
សម្រប់ជគម្របប្រតងជូនដល់
ប្រជជនរាជធានីភ្នំព្រញក៏ដូច-
ជសម្រប់ប្រជជនកម្ពុជទូទៅ
ព្រះទីតាំងន្រះជកន្ល្រង១
សម្របក់ម្រសាន្តផងនងិបងា្ហាញ
អំពីគម្របប្រតងផង»។
យ៉ាងណាក្ដីលោកអភបិាល

រាជធានីភ្នពំ្រញមិនបានបញ្ជាក់
ពីវ្រលាណាឱ្រយប្រកដសម្រប់
ដាំកូនឈើទាំងនោះទ្រ។ប៉ុន្ត្រ
លោកបញ្ជាក់ថាប្រសនិបើមនិ
មានបញ្ហាកូវីដ១៩រដ្ឋបាលរាជ-
ធានីភ្នំព្រញគ្រងនឹងបញ្ចប់
ការធ្វើឧទ្រយានជតិរាជធានី-
ភ្នំព្រញនោះឱ្រយរួចរាល់ក្នុងរយៈ-
ព្រល៣ឆ្នាំ រាប់គិតចាប់ពីឆ្នាំ
២០២០មក។
លោកថ្ល្រងថា៖«តាមពតិទៅ

ប្រសិនបើកូវីដកំុវាយលុកយើង
ក្នុងរយៈព្រល៣ឆ្នាំនឹងធ្វើឱ្រយ
ហើយ ប៉ុន្ត្រមកទល់ឥឡូវន្រះ
ថវិកាជតិមានកម្រិតដោយត្រូវ
បង្វ្ររថវិកាជមួយនឹងជំងឺរាត-
ត្របាតវិញ...តទៅទំព័រ៦



គម្រោងផ្តោតសំខាន់លើប្រោជាជនគឺជាអាទិភាព
កំពូលសម្រោប់ច្រោកានៅក្នងុព្រោះរាជាណាចក្រោកម្ពជុា
គោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដើមប្ីក្លាយជាបទ្ស្ដល្មានបក្់
ចំណូលមធ្យមកម្ិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ
២០៣០និងក្លាយជាប្ទ្សមាន
ប្ក់ចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ២០៥០
អាចនងឹក្លាយជាករពតិខណៈកម្ពជុា
បានរីករាយចំពោះកំណើនស្ដ្ឋកិច្ច
បម្ាណ៧,៣%ក្នងុ១ឆ្នាំអសរ់យៈ-
ព្លជាង១ទសវត្សរ៍ ពីមុនកររីក-
រាលដលន្ជំងឺកូវីដ១៩។
ទោះយ៉ាងណាគោលដៅពោរព្ញ

ដោយមហិច្ឆតាទំាងន្ះអាចសម្ច
ទៅបានតាមរយៈករធ្វើពិពិធកម្មស្ដ្ឋ-
កិច្ចក្នុងស្ុកន្ប្ទ្សកម្ពុជានិង
តាមរយៈករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
ដើម្បីគាំទ្ដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ច។
នៅក្នុងបរិបទន្ះទីភ្នាក់ងារសហ-

ប្តិបត្តិករអន្តរជាតិន្ប្ទ្សជប៉ុន
(JICA)បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់
នៅក្នុងករគាំទ្ដល់ករអភិវឌ្ឍ
ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។
 
លើកកម្ពស់ការបណ្ដុះបណ្ដាល
បច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ
ករបណ្តុះបណា្តាលបច្ចក្ទស្នងិ

វិជា្ជាជីវៈ ដើម្បីផលិតកមា្លាំងជំនាញគឺ
ដើមប្ីឆ្លើយតបទៅនងឹតម្វូករទផី្សារ
ដ្លកំពុងកើនឡើងជាពិស្សនៅ
ព្លព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឈាន
ចូលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ដ្ល
នៅត្ជាអាទិភពកំពូលមួយ។
ប៉ុន្ត្វិស័យន្ះនៅត្ជួបបញ្ហាប្-

ឈមជាច្ើន រួមមានកង្វះហ្ដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បរិក្ខារឧបករណ៍
សម្ប់អនុវត្តសមា្ភារអនុវត្តសមត្ថ-
ភពថ្នាក់គ្ប់គ្ងនូវមានកម្ិតនិង
កង្វះគ្ូបច្ច្កទ្សដូចដ្លមាន
ច្ងក្នុងផ្នករម្របស់អ.ប.វឆ្នាំ
២០២១-២០២៥។
កស្ងួករងារនងិបណ្តុះបណា្តាល-

វិជា្ជាជីវៈដោយមានករគាំទ្ពីច្ក
បានផ្តួចផ្តើម«គម្ងក្លម្អគុណ-
ភពអ.ប.វដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង
តម្ូវករឧស្សាហកម្ម»នៅក្នុងឆ្នាំ
២០១៥ដើម្បីអភិវឌ្ឍកមា្លាំងពលកម្ម
ជំនាញដ្លនឹងជួយជំរុញដល់ករ-
អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជា
ហើយគ្ងនឹងបញ្ចប់នៅក្នងុខ្មីនា។
គម្ងទាំងន្ះគឺផ្អ្កលើសសរ-

ស្តម្ភចំនួន៥មួយក្នុងចំណោមនោះ
រួមមានករអភិវឌ្ឍកញ្ចប់បណ្តុះ-
បណា្តាលស្តង់ដ(STP)សម្ប់

សញ្ញាបត្កម្ិតខ្ពស់ផ្ន្កអគ្គិសនី
ផ្តល់នូវករបណ្តុះបណា្តាលកញ្ចប់
ស្តង់ដដល់គ្ូជំនាញបង្កើតប្ព័ន្ធ
ក្នុងករផ្សព្វផ្សាយកញ្ចប់ស្តង់ដទៅ
វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណា្តាលដទ្ទៀត
ដ្លមិនស្ថិតក្មករសកល្បង
របស់គម្ងបង្កើតប្ព័ន្ធដើម្បី
ថរ្កស្ាគប្គ់ង្សមា្ភារនងិឧបករណ៍
នៅវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណា្តាលក្ម
គម្ងច្ក និងករពងឹ្ងភពជា
ដ្គូ រវាងវិស័យឧស្សាហកម្មនិង
វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណា្តាល។
ច្កបានសហករយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជា

មួយក្សួងករងារនិងវិទ្យាស្ថានអប់រំ
បណ្តះុបណា្តាលវិជា្ជាជីរៈក៏ដូចជាពងឹ្ង
ភពជាដ្គូ រវាងឧស្សាហកម្ម និង
វិទ្យាស្ថានបណ្តះុបណា្តាលអ.ប.វដើម្បី
សម្ចបាននូវគោលដៅទំាងន្ះ។
ជាលទ្ធផលវិទ្យាស្ថានអប់រំបណ្តះុ-

បណា្តាលបច្ចក្ទ្ស និងវិជា្ជាជីវៈបាន
អះអាងថ កុ្មហុ៊នឯកជនជាច្ើន
បានសម្តង្នូវករព្ញចិត្តខ្ពស់ចំពោះ
ករងាររបស់សិស្ស សិក្ខាកមដ្ល
បានបញ្ចប់ករសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានដ្ល
ស្ថតិក្មគម្ងរបស់ច្ក។
ហើយកញ្ចប់ស្តង់ដកម្មវិធីសិក្សា

ជាតិកមិ្តសញ្ញាបត្ជាន់ខ្ពស់ដំបូង
គ្តូ្វបានផលិតឡើង និងអនុម័ត
យល់ព្មពីកុ្មបឹ្ក្សាបណ្តះុបណា្តាល
ជាតិកលពីខ្កញ្ញាឆ្នាំ២០២០។
ច្កក៏បានរៀបចំសិក្ខាលាស្តីអំពី

ករផ្ទ្រនូវបច្ច្កទ្សក្នុងករប្ើ-
ប្ស់នូវឧបករណ៍ផ្គុំថ្មី ក្នុងករ-
ហ្វឹកហាត់ត្ូវបានធ្វើឡើងជាច្ើន
ដង។បន្ថ្មពីន្ះទៀតករសហករ
រវាងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារករ-
ងារដើមបី្រៀបចំធ្វើទវិាអ.ប.វជាតកិរ-
ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយទីភ្នាក់ងារ
ជាតិមខុរបរស្តអីពំីពិពណ៌ផលតិផល

នងិករងារនងិកររៀបចំនវូករបក្តួ
ប្ជ្ងជំនាញ។

ជនរងគេះដោយគេះទកឹជនំន់
និងជំងឺកូវីដ១៩
ច្កបាននិងកំពុងធ្វើករជាមួយ

ក្សួងសុខាភិបាលដើម្បីពង្ឹង
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលតាម
រយៈហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងកិច្ច- 
សហប្តិបត្តិករបច្ច្កទ្សរបស់
ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥។
មន្ទីរព្ទ្យ និងបរិក្ខារវ្ជ្ជសស្ត្

ត្ូវបានក្លម្អឱ្យប្សើរឡើងនៅ
ឯមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិង
ទារក(NMCHC)មជឈ្មណ្ឌលជាត-ិ
កំចាត់រោគរប្ងនិងហង់សិន
(CENAT)មន្ទីរព្ទ្យមង្គលបុរី
មន្ទីរព្ទ្យខ្ត្តកំពង់ចាមមន្ទីរព្ទ្យ
ខ្ត្តព្ះសីហនុមន្ទីរព្ទ្យខ្ត្ត
ស្វាយរៀងមន្ទីរព្ទ្យខ្ត្តបាត់ដំបង
និងមន្ទីរព្ទ្យបង្អ្កខ្ត្តសៀមរាប។
ករធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវជំនាញ

របស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលត្ូវបាន
ធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្តិបត្តិ-
ករបច្ច្កទ្សរបស់ច្កដូចជា
គម្ងលើកកម្ពស់ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ង
ករត្តួពនិតិយ្នងិវាយតម្ល្ករពង្ងឹ
ប្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សន្
សហវ្ជ្ជសស្ត្ និងគម្ងលើក-
កម្ពស់ករថ្ទាំបន្តនៅកម្ពុជាផ្តោត
លើករថ្ទាំស្្តី និងទារកក្នុងព្ល
សម្លនិងក្យព្លសម្ល។
ច្កបានផ្តល់នូវសមា្ភារ Super-

Script III Platinumនិងប្ព័ន្ធ
One-StepQuantitativeRTPCR
ដល់វទិយ្ាស្ថានបា៉ាស្ទរ័(IPC)ដល្ជា
ផ្ន្កមួយន្ជំនួយទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-
១៩របស់ខ្លួនកលពីខ្កក្កដ។
ដើមប្ីបង្កើនសមត្ថភពពនិតិយ្រកជងំឺ

កូវីដ១៩ច្កបានផ្តល់ឧបករណ៍
SuperScript III Platinumនិង
One-StepQuantitativeRTPCR
toIPCចនំនួ៨ទៀតទៅឱយ្IPCនៅ
ថ្ង្ទី៦ខ្កុម្ភៈខណៈដ្លឧបករណ៍
QIAampViral RNAMini Kit
ចំនួន៨ផ្ស្ងទៀតបានបញ្ចូលទៅ
ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលន្ះកលពីថ្ង្ទី១៨
ខ្កុម្ភៈ។
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តពីទំព័រ៤...ហេតុនេះយើងផ្អាក
សកម្មភាពសិននៅពេលវេលា
សមសេបនឹងអនុវត្តបន្តទៀត»។
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនបេធាន-
វិទេយាស្ថានបេជាធិបតេយេយកម្ពជុា
បនសម្តេងការសទរចំពោះ
គមេងបង្កើតឱេយមានឧទេយាន-
ជាតិថ្មីនៅបឹងតាមោកនេះប៉ុន្តេ
លោកថា ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ
មា្នាក់ និងជាអ្នកធ្វើការងារ
សង្គម លោកស្នើឱេយអាជា្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចចាតច់េងគមេង
អភិវឌេឍន៍ឧទេយានក៏ដូចជាតំបន់
នៅបឹងតាមោកបេកបដោយ
តមា្លាភាព និងមានគណនេយេយ-
ភាពដើមេបីកំុឱេយការអភិវឌេឍនេះ
កា្លាយជាករណីបឹងកក់ទី២។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុសំ្នើ
ឱេយមានការបង្កើនការដំាដើមឈើ
ទាំងនៅជុំវិញបឹងតាមោកក៏
ដូចជា តំបន់តាមដងផ្លវូដទេ
ទៀតនៅក្នុងទីកេុងភ្នពំេញយើង
ហ្នឹង។ដោយសរភ្នំពេញសព្វ-
ថ្ងេខ្វះឧទេយានខ្វះសួនសធារណៈ
ដើមេបីពលរដ្ឋទៅលម្អេទៅហាត់
បេណដេលជាតមេូវការចំាបច់
មួយនៅក្នុងសង្គមយើង»។
បើតាមលោកច័ន្ទរឿនការ-

បង្កើននូវការដាំដើមឈើនៅ
តាមដងផ្លវូនិងតាមលនំៅឋាន

ក្នុងរាជធានភី្នពំេញកជ៏ាវធិមីយួ
ដើមេបីបង្កើនសមេស់រាជធានី-
ភ្នំពេញ ពេះរាជធានីភ្នំពេញ
ធា្លាប់តេូវបនគេស្គាល់ថា ជា
កេុងបេតងជាទីកេុងសួនចេបារដូច
សម័យលោកលីកា្វាន់យូមក
ធ្វើទសេសនកិច្ចនៅឆ្នាំ១៩៦០។
លោកចន័្ទរឿនបញ្ជាកថ់ាការ-
បេកា្លាយរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុ-
បេបន្នជាទីកេងុបេតងគឺជាមធេយា-
បយមួយរួមចំណេកក្នុងការ-
លើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្ត
របស់ពលរដ្ឋផងដេរ។
យោងតាមលិខិតលេខ៣៦៨

សជណ.មយចុះថ្ងេទី១៣ខេ
មីនាឆ្នាំ២០២០ដេលចុះហត្ថ-
លេខាដោយលោកឈិតសុខុន
រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈ-
រដ្ឋមន្តេីទទួលបន្ទកុជួយសមេប-
សមេលួការងារកេសងួមហាផ្ទេ
កេសួងរៀបចំដេនដីនគរូបនីយ-
កម្មនិងសំណង់កេសួងទេស-
ចរណ៍និងកេសួងបរិស្ថាន
បញ្ជាកថ់ារាជរដា្ឋាភបិលយល-់
ពេមផ្តល់ផ្ទេបឹងតាមោកទំហំ
៧៥ហិកតាស្ថិតនៅសងា្កាត់
គោករកាខណ្ឌពេកព្នា រាជ-
ធានីភ្នំពេញដើមេបីបង្កើតសួន
និងឧទេយានធម្មជាតិសធារណៈ
នៅរាជធានីភ្នំពេញ៕
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ធនាគារអេសប៊ីអាយលីហរួម.ក
គឺជាការវិនិយោគទុនរួមគា្នារវាងកេុម-
ហ៊នុលីហរួគេបុនងិកេមុហ៊នុអេស-
ប៊ីអាយហូលឌីងកាលពីថ្ងេទី៣
ខេមនីាឆ្នាំ២០២១បនបើកសខាថ្មី
ជាផ្លូវការដេលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់
ពាណជិ្ជកម្មដោយបនចណំាយពេល
បេមាណជាង៥ខេក្នុងការរចនាអគារ
នេះឡើង។អគារស្នាក់ការសខា
ចំការមនថ្មីនេះគឺស្ថិតនៅលើអគារ
លេខ១១៨មហាវិថីពេះនរោត្តម
សងា្កាត់ទន្លេបសក់ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ។
ធនាគារអេសប៊ីអាយលីហរួម.ក

គជឺាធនាគារពាណជិ្ជមយួក្នងុចណំោម
ធនាគារដេលមានការវិវត្តលឿនបំផុត
នៅក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបន
បើកបមេើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជូន
អតិថិជនបនា្ទាប់ពីទទួលបនអាជា្ញា-
បណ័្ណពីធនាគារជាតិនេកម្ពជុាកាលពី
ខេមីនាឆ្នាំ២០២០។
បើទោះបីជាទទួលរងនូវផលប៉ះ-

ពាល់ជាសកលពីជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩
យ៉ាងណាក្តីក៏ធនាគារអេសប៊ីអាយ
លីហួរម.កនៅតេបន្តរីកចមេើន
ទៅមុខសេបទៅតាមតមេូវការរបស់
បេជាពលរដ្ឋទាងំនៅក្នងុតបំន់ទបីេជុ-ំ
ជននិងតំបន់ជនបទដេលមានបេក់

ចំណូលទាបនិងមធេយម។ដោយគិត
មកតេឹមចុងខេកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
ធនាគារអេសប៊ីអាយលីហួរម.ក
បនផ្តល់ការងារជនូដល់បេជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជាមានចនំនួជាង១៥០០កន្លេង
គេបដណ្តប់២៥ខេត្ត/កេុងរាជធានី
តាមរយៈសខាទាំង៤៥។
លើសពនីេះទៅទៀតធនាគារអេស-

ប៊ីអាយលីហួរម.កនឹងខិតខំស្វេង-
រកបេភពទុនទាំងនៅកេសេុកនិង
ក្នុងសេុកដើមេបីផ្តល់សេវាកម្មផ្នេក
ហិរញ្ញវត្ថុល្អបំផុតជូនដល់បេជា-
ពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាទាក់ទាញការវិនិ-
យោគរយៈពេលយូរអង្វេងក្នុងការ-
លើកកម្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង
ស្ថរិភាពនយោបយសមេប់ពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពុជា។
ជាមួយបទពិសោធធនាគារនិង

សេវាកម្មបមេើអតិថិជនជាង២០ឆ្នាំ
លើការដឹកនាំកេុមការងារផ្នេកលក់
និងបេតិបត្តិការធនាគារលោកសេី
ហា៊ាងបូតេដេលជាបេធានសខា
ចំការមនបនលើកឡើងថាសខា
ធនាគារបេបឌីជីថលនិងធនាគារ
ដេលឈានមុខគេបនតេៀមខ្លួន
រចួជាសេចដើមេបីបមេើអតថិជិនហើយ
បេធានសខានឹងផ្តល់នូវដំណោះសេយ
ល្អបំផុតនេសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ៕
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អាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួន... សាលាកេងុតេៀមកូនធ្នង់...
តពទីពំរ័ ១...ដាក់ចេញវធិានការ

ឱេយបនមុងឺមា៉ាត់កុំឱេយជងំឺនេះឆ្លង-
ចូលទៅក្នុងសហគមន៍នេខេត្ត
របស់ខ្លួន។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«ពេលដេលពលរដ្ឋជាប់សងេស័យពី
តំបន់ដេលមានហានិភ័យ ទៅ
សេុកណាមួយក្នុងខេត្តយើងតេូវ
យកគាត់ទៅធ្វើចតា្តាឡីសក័១៤ថ្ងេ
នៅតាមទីកន្លេងដេលបនរៀបចំ
រួចរាល់ដោយមានការផ្គត់ផ្គង់
នងិទនំកុបមេងុនវូម្ហបូអាហារជនូ
ដល់ពួកគាត់។ចំពោះអ្នកដេល
មិនមេនមកពីកន្លេងហានិភ័យ
នេះ យើងឱេយគាត់ចូលធម្មតា
ដោយពិនិតេយសុខភាព»។
បើទោះជាខេត្តនេះនៅមនិទាន់

មានករណីអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុង
ពេឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ ប៉ុន្តេលោក
អះអាងថាគិតតេឹមថ្ងេទី១៤
មីនាមានអ្នកកំពុងធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កបេមាណជិត៥០០នាក់។
ពួកគេគឺជាអ្នកដំណើរមកពីខេត្ត
ផេសេងៗនិងអ្នកដេលទើបតេ
ឆ្លងដេនពីបេទេសវៀតណាម។
សេដៀងគា្នានេះ លោកទៀ

សីហា អភិបលខេត្តសៀមរាប
កប៏នបញ្ជាឱេយកងកមា្លាងំបេដាប-់
អាវុធទាំងអស់ និងកេុមការងារ
មន្ទរីសខុាភបិលដាក់ប៉សុ្តិ៍តេតួ-

ពិនិតេយនៅចេកចេញចូលទាំង៦
របស់ខេត្តធ្វើយ៉ាងណាតេវូបេកដ
ថាពលរដ្ឋដេលមានការសងេស័យ
នឹងអ្នកជំងឺកូវីដ គឺតេូវបនទប់-
ស្កាត់ទាន់ពេលវេលា មិនឱេយឆ្លង
បន្តចូលខេត្តសៀមរាបនោះទេ។
លោកបនតមេូវឱេយដាក់ប៉ុស្តិ៍

តេួតពិនិតេយ នៅចេកចំនួន៦ គឺ
មកពីខេត្តកំពង់ធំលើផ្លូវជាតិ
លេខ៦ចនោ្លាះពីសេកុសោ្ទាងនងិ
សេុកជីកេង និងចនោ្លាះពីសេុក-
កេឡាញ់រវាងសេកុពេះនេតេពេះ
ដេលចលូមកពីខេត្តបនា្ទាយមាន-
ជយ័នងិខេត្តបតដ់បំង។ចំណេក
នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ៦៨
ចនោ្លាះពីសេកុចងុកាលន់ងិសេកុ-
សេសី្ននំងិផ្លវូជាតិលេខ៦៦ចនោ្លាះ
ពីសេុកអន្លង់វេងមកវា៉ារិននិងផ្លូវ-
ជាតិលេខ៦៤ចនោ្លាះពីសេកុគូលេន
ខេត្តពេះវហិារមកសេកុស្វាយលើ
ក៏តេូវធ្វើការរឹតបន្តឹងផងដេរ។
កេពីនេះលោកថាការធ្វើចរាចរ-

ណ៍ លើផ្លូវទឹកចូលមកខេត្ត
នេះ ក៏តេូវបនរឹតបន្តឹង ដើមេបី
ធ្វើការការពារការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩ ចូលមកក្នុងខេត្ត
សៀមរាប។ លោកអះអាងថា
អ្នកដេលគា្មានការសងេស័យនៅតេ
អាចឆ្លងកាត់ជាធម្មតាដោយ

គេន់តេតេវូតេតួពិនិតេយតាមវធិាន
សុខាភិបល។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ចពំោះប៉សុ្តិ៍

តេតួពនិតិេយនេះយើងមនិមេនបទិ
មនិឱេយចលូទេយើងដាក់ប៉សុ្តិ៍តេតួ-
ពនិតិេយនេះក្នងុនយ័ការសេង់ទនិ្ននយ័
សរួនាថំាតើអ្នកធ្វើដណំើរនេះមាន
គោលដៅទៅណាខ្លះ? ហើយ
គាត់មកពីណា?បើសិនជាមក-
ពីខេត្ត និងរាជធានីដេលមាន
ហានភិយ័ដចូជារាជធានីភ្នពំេញ
ពេវេងនិងកំពង់សោមជាដើមគឺ
តេវូតេយកខ្លនួមកធ្វើចតា្តាឡីសក័
និងពិនិតេយយកសំណាក»។
ពេតឹ្តកិារណ៍សហគមន៍២០កមុ្ភៈ

នេះបនបន្តឆ្លងរកីរាលដាលដល់
រាជធានី-ខេត្តចនំនួ១០នេបេទេស
កម្ពុជា រួមមានរាជធានីភ្នំពេញ
ខេត្តកណា្តាលពេវេង បត់ដំបង
កពំងច់ាមកពំងធ់ំសៀមរាបពេះ-
សីហនុកោះកុងនិងខេត្តស្វាយ-
រៀងចំនួន៧៥១នាក់ សេី៣៥៧
បេសុ៣៩៤នាក់ក្នងុនោះភ្នពំេញ
ចេើនជាងគេ។បនា្ទាប់មកខេត្ត
ពេះសីហនុកណា្តាលនិងពេវេង។
លោកខៀវសភុគ័អ្នកនាំពាកេយ

កេសួងមហាផ្ទេ បនបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិលមិញថាវិធាន-
ការដេលខេត្តនីមួយៗបន

ដាក់ចេញ គឺជាឆនា្ទានុសិទ្ធិ
របស់រដ្ឋបលខេត្តទំាងនោះ
ដោយផ្អេកលើស្ថានភាព និង
ភាពបេឈមនៅក្នងុតបំន់របស់
ពួកគេ។លោកបន្តថា ខេត្ត
ទាំងនោះអាចដាក់ចេញវិធាន-
ការនានា ដូចជាការបិទ ការ
ផ្អាក ការធ្វើចរាចរណ៍ឬតមេូវ
ឱេយពលរដ្ឋធ្វើចតា្តាឡីស័កទៅ
តាមស្ថានភាពជាក់ស្តេង។
លោកថ្លេងថា៖«យើងជាថា្នាក់

កណា្តាលណេនាំមនិចេបាសល់ាស់
ដចូថា្នាក់មលូដា្ឋានគាត់ទេ។ឧទា-
ហរណ៍ដចូខេត្តពេវេងអ៊ចីងឹគាត់
ដឹងកន្លេងណាៗ មានឆ្លងមាន
ហានិភ័យ ពេះគាត់ដឹងលំហូរ
បេជាពលរដ្ឋគាត់ទៅណាមក
ណា?ខេត្តនេះក៏បនបិទតំបន់
នងិបទិផេសារមយួចនំនួដេលបន
ឆ្លងរួចដេរ»។
បើតាមលោកខៀវសុភ័គ

កេមុមេខេយល់នាំពលករឆ្លងដេន
ខុសចេបាប់ ដោយគេចពីការធ្វើ
ចតា្តាឡីស័កពីបេទេសថេ និង
វៀតណាម ដេលអាជា្ញាធរតាម
ពេំដេនចាប់ខ្លួនបនគឺជិត
១០០នាក់គតិចាបព់ីថ្ងេទ១ី៣
ខេកុម្ភៈ មកដល់ថ្ងេទី២៣
ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ពួកគេ
តេូវបនបញ្ជូនទៅតុលាការ
ហើយ ដើមេបីផ្តនា្ទាទោសតាម
នីតិវិធីចេបាប់៕
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

មណ្ឌល គិរីៈ តុលាការខៃត្ត 
មណ្ឌ ល គិរី សមៃច ដាក់ បុគ្គល 
៣ នាក់ ដៃលជា តំណាង ជន ជាតិ 
ដើម ភាគ តិច  រស់នៅ ភូមិ ឡៅ កា 
ឃំុ   សុខដុមកៃងុ  សៃន មនោ រមៃយ ឱៃយ  
ស្ថតិកៃម ការតៃតួពិនិតៃយ ពី ប ទ 
ធ្វើ ឱៃយ ខូចខាត ដោយ ចៃតនា  មាន - 
ស្ថាន ទម្ងន់ទោស និង ហិងៃសា លើ 
អ្ន  កកាន់កាប់  អចលនវត្ថ ុដោយ 
សុចរិត។

ការសមៃច យ៉ាង ដូច្នៃះ ធ្វើ ឡើ ង 
បនា្ទាប់ ពី តុលាការ បាន កោះហៅ 
បុគ្គល ទំាង៣រូប ដៃលមាន ឈ្មោះ 
ផ្ល ឹក ភី រំុ អាយុ ៤០ ឆ្នា ំផ្ល ឹក ណាវី 
អាយុ  ៣៧ ឆ្នា ំនិង  ខ្វើង ទំុ អាយុ 
៤៧ ឆ្នា ំឱៃយ ចូល បំភ្ល ឺកាលពី ថ្ងៃទី 
៩ ខៃមីនា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ហៃតុ ការ- 
ណ៍  កើតឡើង កាលពី ខៃតុលា 
ឆ្នា២ំ០២០។ ក្នងុពៃល ចូល បំភ្លឺ  
ក៏មាន បៃជាពលរដ្ឋនៅភូមិ ឡៅ - 
កា ជាង២០នាក់  បាន ទៅ  បៃមូល 
ផ្តុគំ្នា នៅមុខ តុលាការខៃត្ត ដោយ 
បារម្ភ ខា្លាច តុលាការឃំុខ្លនួ តំណា ង 
របស់ ពួកគៃ ។ សៃចក្តសីមៃច 
របស់ តុលាការ ចុះហត្ថលៃខាដោ  យ  
ចៅកៃម សុើបសួរ លោកបុ៉ក សីុន-  
វ៉ាន់ដា នៅ ថ្ងៃទី១០ ខៃ មីនា បាន 
ឱៃយ ដឹងថា  ដើមៃបី ធានា ដល់ កិច្ច - 
សុើបសួរ បន្ត និង បង្ការ មិន ឱៃយ ជន 
តៃវូ ចោទ រត់គៃចខ្លនួឬ ធ្វើ សកម្ម - 
ភាពផៃសៃងៗប៉ះពាល់ ការ សុើប សួរ 
គបៃបី តុលាការសមៃច ដាក់ ជន តៃ ូវ  - 
ចោទ ដៃល នៅកៃ ឃំុឱៃយ ស្ថ ិត កៃ ម 
ការ តៃតួ ពិនិតៃយ តាមផ្លវូ តុលា ការ ។

សៃចក្តសីមៃច ដដៃល  បញ្ជាក់ 
ថា៖«ជន តៃវូ ចោទ មិនតៃវូ ផ្លាស់ ប្តរូ  
លំនៅឋាន ដោយ គ្មោន ការ អនុញ្ញា ត 
ពី ចៅកៃម សុើបសួរ។ តៃវូ ឆ្លើយ - 
តប នឹង ការកោះហៅ ពី គៃប់ បុគ្គ ល  
ដៃល ចាត់តំាង ដោយ ចៅកៃម សុើ ប -   
សួរ។ តៃវូ ចូលមក បង្ហាញ ខ្លនួ នៅ 
សលា ដំបូង  ខៃត្ត មណ្ឌល គិ រី ក្នងុ 
១ខៃម្តង។តុលាការឬ ចៅកៃម សុើ ប-  
សួរ អាច សមៃច ឱៃយ ឃំុខ្លនួ ជ ន តៃ ូវ 
ចោទ បណ្តោះអាសន្ន បាន» ។

អ្នកសៃផី្ល ឹក ភី រំុ ជា ជន តៃវូ ចោ ទ 
មា្នាក់ បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍   ថា ការ - 
សមៃច របស់ តុលាការ គឺជា រឿង 
អយុត្តធិម៌ បំផុត ខណៈ កាល  ពី 
អំឡុង ខៃតុលា ឆ្នា២ំ០២០អ្នក សៃ ី
និង ពលរដ្ឋ ជាង៧០នាក់ ទៀត  
បាន ចូល ទៅ  ការពារ ការហុ៊មព័ទ្ធ រប ង 
ដៃល បានធ្វើ ឡើង លើដី សហគម ន៍ 
រួម។ ដី សធារណៈ និង ភ្ន ំដៃល មា ន 
ទំហំ ជាង ៧ ហិកតាតៃវូបាន បុគ្គ ល 
មួយកៃមុចូល  ហុ៊មព័ទ្ធនិង កាន់ កាប់  
ដោយ  ពួកគៃ អះអាងថា មាន 
សិទ្ធ ិសៃបចៃបាប់ បុ៉ន្តៃ ជាក់ស្តៃង ដី 
ទំាងនៃះគឺជា  ដី ដៃល ជន ជាតិ ដើ ម 
ភាគតិច បាន អាសៃយ័ ផល រួមគ្នា 

ជា យូរ ឆ្នា ំមកហើយ។ អ្នកសៃ ី ថា ៖  
«អ្វដីៃល ពួក ខ្ញុ ំការពារ រាល់ ថ្ងៃ នៃះ 
មិនមៃន ការពារ ទៃពៃយសមៃបត្តិ 
ខ្លនួឯង តៃមួយ មុខ ទៃ គឺ ពួក ខ្ញុំ 
ការពារ ទៃពៃយសមៃបត្ត ិសធារណៈ 
របស់ រដ្ឋ ជាពិសៃស តំបន់ នៃះ គឺ 
ជា ដី របស់ រដ្ឋ ហើយ ជន ជាតិដើម 
ភាគតិច ខ្ញុ ំក្នងុភូមិ បាន អាសៃយ័ 
ផល ជា យូរ មកហើយ។ តៃ បៃរ  ជា 
តុលាការ ចោទបៃកាន់ ពួក ខ្ញុំ 
ទៅវិញ។ តុលាការ គួរ ណាស់ តៃ 
ចាត់វិធានការ បុគ្គល ខិលខូច 
ទំាងនោះ វិញ»។

លោក មាស បៃសុ បៃធាន 
លៃខាធិការដា្ឋាន  រដ្ឋបាល នៃ 
តុលា  ការខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ថ្លៃង 
យ៉ាង ខ្ល ីថា ការ សមៃច នៃះ គឺ ជា 
ឆនា្ទា នុសិទ្ធ ិរបស់ ចៅ កៃម សុើប- 
សួរ ។ លោក ថា៖«ចំពោះ ការ ចោ ទ  - 
បៃកាន់ លើសៃចក្ត ីសមៃច នៃះ 
ថា លម្អៀង  និង ធ្វើ បាប តៃ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ  នៃះគឺរឿង របស់ ចៅកៃម 
ទៃ ពៃះ ពួក គត់ ចោទ លើចៅ - 
កៃម។ តៃ បើចៅ កៃម គត់ សមៃ ច  
ថា ម៉ៃច ខ្ញុបំៃប់ អ្នក កាសៃ ត ថាអី៊ - 
ចឹង បុ៉ន្តៃ បើ ថា ការ សមៃច នៃះ 
លម្អៀង ម៉ៃច ខ្ញុ ំអត់ ដឹង ទៃ »។

លោក គៃឿង តុលា អ្នក បៃកឹៃសា 
បណា្តោញ សហ គមន៍ ជន ជាតិ ដើម 
ភាគ តិច ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ទទួ ល- 
ស្គាល់ ថា ទង្វើ របស់ ពលរដ្ឋ ដៃល 
បាន ទៅរុះ រី របង ទំាង នោះ កាល ពី  
ពៃល កន្លង ទៅ គឺ ជា រឿង ខុស - 
ចៃបាប់   ។ បុ៉ន្តៃលោក យល់ ថា  តុលា  - 
ការឬអា ជា្ញាធរ មូល ដា្ឋានគួរ  ណា ស់ 
តៃកោះ ហៅ ពលរដ្ឋ មក ណៃនំា 
អប់រំ ជាមុ ន សិន ពៃះ ទង្វើ របស់ 
ពល រដ្ឋ ទំាង នៃះ គឺដើ មៃបីការ ពារ ដី 
សហគមន៍ ដៃល ពួក គត់ធា្លាប់ 
អាសៃយ័ ផល រួម គ្នា បុ៉ណ្ណោះ ។  «ដី 
នៃះ តំាង ពី ដើម មក គឺ ជាតំបន់ 
ឃ្វាល គោ កៃបី របស់ ពលរដ្ឋ នៅ 
ក្នងុ ភូមិ  ឡៅកា បុ៉ន្តៃ យើង មិន បា ន 
ដឹង ថា អ្នក ណាជា អ្នក លក់ ដីទំាង- 
នៃះ។ អ្វ ីដៃល សំខាន់ បៃព័ន្ធ តុលា - 
ការ នៃះ គួរ តៃ កៃបៃរ បៀប នៃការ 
ធ្វើការ មិន មៃន ការ ពារ តៃ ទៅលើ 
អ្នក មាន លុយ មាន អំណាច ដូច្នៃះ 
ទៃ ។ ខ្ញុ ំចង់ ស្នើ តុលា ការ គួរ តៃ គិត 
ឡើង វិញ »។

ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ មិន អាច ស្វៃងរក 
បៃភព ដើម បណ្តងឹ ដៃល ប្តងឹ ជន- 
ជាតិដើម ភាគ តិច ទំាង នៃះបាន 
ទៃ  ខណៈ ដៃល សៃចក្ត ីសមៃច 
និង ដីកា បង្គាប់ ឱៃយ ចូល ខ្លនួ របស់ 
តុលាការ  គឺ មិន បាន បញ្ជាក់ ពី អត្ត - 
សញ្ញាណ ដើម បណ្តងឹ ឡើយ ។ 
បុ៉ន្តៃ បើតាម ការ អះអាង របស់ 
តំ ណាង ពលរដ្ឋ អ្នក កាន់ កាប់ ដី 
ជាង៧ ហិកតា ដៃល បាន ប្តងឹ ពួក - 
គៃគឺមាន ឈ្មោះប៉ៃត សុផន់ ណា 
និង ឈ្មោះ សុ មា៉ា ណា ៕

ជនជាតិភាគតិច៣នាក់ត្រវូដាក់ក្រម
ការត្រតួពិនិត្រយរបស់តុលាការរឿងវិវាទដីធ្លី
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ចា ង��  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង

ប្រ ធា នគ ្រ ប់គ្រ ង  � រី និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ ធា ន គ្រ ប់គ្រ ង � រីនិពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុប្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

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

� រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្រដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

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

� រីនិពន្ធ    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

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

� រីនិពន្ធ   �្រហទំព័រ
ល ង  ផ ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

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

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

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផល្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

ប្រ ធា ន�្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចនា ទំព័រ

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

�្ន ្រករចនា �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ ពា ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

ប្រ ធា ន�្រកចា យ� �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ ធា ន�្រកចា យ� �្រត

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

ប្រ ធា ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រស
 �ុិល សោ ភា 

នា យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ ធា នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្រ�  និងរចនា �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK

គឹម  សារុំ

តាម ការ ក ត់ស  ម្គាល ់ មន បទ ល្មើស 
ខ្លះ ពាក់ ព័ ន្ធតៃ អ្នក បៃពឹ ត្តបុ៉ណ្ណោះ តៃ មន 
ក រណីខ្លះ ក៏ពា ក់ព័ន្ធ មនុសៃស ចៃើន ដៃ រ។ 
ចុះ បើ អ្នក បៃពៃឹត្ត រស់នៅ ជាមួ យឪ  ពុក- 
ម្ដាយឬ ក៏ សមជិក ផៃសៃង  តើ អ្នក រស់ នៅ 
ជាមួ យគ្នា នោះ តៃ ូវម នទោស ដៃរ ឬយ៉ា ង- 
ណា?ជុំវិញ ករណីលោក មៃធាវី  កុយ 
ដលុ្លា  សម ជកិ នៃ កៃមុ មៃធាវធីម្ម សាស្តៃ 
មន ការិ យល័ យ នៅ អគរ លៃខ ៣៦ 
ជាន់ ទី ១០  បន្ទប់ លៃខ P១០-P ១១ផ្លូ វ 
លៃខ ១៦៩  សង្កាត់ វាល វង់ ខណ្ឌ ៧ មក រា 
រា ជ ធានី ភ្ន ំពៃញ  បាន ពនៃយល់ តាម រ យៈសំ- 
ណួ ររប ស់ភ្នំ ពៃញ ប៉ុ ស្ដិ៍ដូ ច ខាង កៃម ៖ 

ឧបមាថាលោក(ក) រស់ ក្នុង បន្ទុក 
គ្រសួា រ ឪពុក មា្តាយ  បុ៉ន្ត្រ បាន ដើរ បង្ក បទ- 
ល្មើស លួច ប្លន់ ។ចំពោះ លុយ  បាន ពីបទ-  
ល្មើស នោះ   ឪពុក មា្តាយ លោក(ក)ប្រប ់
សមត្ថ កិច្ច ថា ពួក គាត់ មិន បាន ចូលរួម 
ចាយ ជាមួ យ លោក(ក)ទ្រ ។ សួរ ថា 
ប្រសិន បើ នគរ បាល ចាប់ លោក (ក) 
បាន  តើ ឪពកុ មា្តាយ ឬ អ្នករស ់នៅ ផ្ទះរមួ- 
គា្នា ត្រូវ ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ដ្ររ ឬ ទ្រ ?

ជាទូទៅ នៅ ក្នុង សង្គម តៃង មន អំពើ 
ខ្លះ របស់ រូបវន្ត បុគ្គលឬ នីតិបុ គ្គល ដៃល 
អាច ប៉ះពាល់ ដល់ សន្ត ិសុខ និង សណា្តាប់- 
ធា្នាប់ សា ធារ ណៈ របស់ សង្គម ហើយ អពំើ 
នោះ ទៀតសោត  អាច បៃឈម ទៅនឹង 

បទល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ដូច ជា៖  បទលហុ 
បទ ម ជៃឈិម និង បទ ឧកៃិដ្ឋ អាសៃ័យ  លើ 
កមៃតិ នៃ គៃះ ថ្នាក់ របស់ អំពើនី មួយៗ។ 
ជាពិ សៃស បទ ល្មើស លួច មន សា្ថាន- 
ទម្ងន់ ទោស  ដៃល តៃង តៃ កើត ទៃបើង 
ជារឿយៗ(ជាទទូៅ បងប្អនូ តៃង តៃ ហៅ 
ថ“បទ ប្លន់”)។អ៊ីចឹង!សួរថ  នៅ ពៃល 
មន បទ ល្មើ ស លួច មន សា្ថាន ទម្ងន់- 
ទោស បាន កើត ទៃបើង តើ ឪពុក ម្តាយឬ 
អ្នករ សន់ៅ ជាម ួយ ជនស ងៃសយ័ មន ការ- 
ពាក់ ព័ន្ធ ដៃរ ឬ ទៃ?

ជា គោ ល ការណ៍  រូប វន្ត បុគ្គល ដៃល 

ទទលួ ខ ុសតៃវូ នៅ ក្នងុ រឿងក្ត ីពៃហ្មទ ណ្ឌ 
អាច ជា ចារី(ជន ដៃដល ់)សហ ចារី អ្នក- 
សម គំនិត និង អ្នក ផ្តើ មគំនិត។ យោង- 
តាម មតៃ២៤ នៃ កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
(គោល ការណ៍ ឯក ត្ត កម្ម នៃ ការ ទទួល- 
ខុសតៃូ វ ពៃហ្ម ទណ្ឌ) ចៃង ថ៖ “បុគ្គល 
ម្នាក់ៗទ ទួលខុ សតៃ ូវ ពៃហ្ម ទណ្ឌ តៃ ចំពោះ 
អំពើ ផ្ទាល់ ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ” ។

តៃង ់ចណំ ុច នៃះ បៃសនិ បើ លោក (ក) 
ពិត ជា បាន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស លួច មន 
សា្ថាន ទម្ងន់ ទោស បៃ កដ មៃន គឺ គត់ 
តៃវូ ទទលួ ខសុ តៃវូ ពៃហ្ម ទណ្ឌ ចពំោះ មខុ 

ចៃបាប ់ដោយ ហៃត ុថ ក្នងុ រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ជន ណា បៃពៃតឹ្ត  គ ឺជន នោះ ជា អ្នក ទទលួ- 
ខុស តៃូវ ដូច ពាកៃយ មួយ ពោល ថ សក់ អ្នក- 
ណា កៃបាល អ្នក នោះ  (ជា ភាសា បារំាង 
“Com me on fait son lit, on se 
couche”)។ ដូច្នៃះ បៃសិន បើ សមត្ថ- 
កិច្ច ឬ តុល ការ ចោទ ថ ឪពុក ម្តាយ ឬ អ្នក- 
រស់ នៅ ជា មួយ លោក (ក) មន ការ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស ខាង លើ ក្នុង ឋានៈ ជា 
សហ ចារ ី អ្នកស មគ ំនតិ ឬ អ្នកផ្តើ មគនំតិ  
គឺ តៃូវ បង្ហាញ ភ័ស្តុ តាង យ៉ាង ជាក់ ចៃបាស់ 
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ទំនាក់ ទំនង ហៃតុ និង 
ផល មន ន័យថ   រវាង អំពើ របស់ លោក 
(ក) និង អំពើ របស់ ឪពុក ម្តាយ  ឬ អ្នក រស់- 
នៅ ជា មួយ លោក (ក)មន ការ ពាក់ព័ន្ធ 
គ្នា ដៃល អាច កា្លាយ ទៅជា  បទ ល្មើស- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ។  ចំណៃក ឯ ឪពុក ម្តាយ ឬ  
អ្នក រស ់នៅ ជា មយួ លោក (ក) ឧបម ថ 
មន ការ ចោទ ដូច ខាង លើ ក៏ ដោយ  ក៏ ពួក- 
គត់ មន សិទ្ធិ ស្វៃងរក ភ័ស្តុ តាង ដើមៃបី 
បញ្ជាក់ ថ  ពួក គត់ ពុំបាន បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស ឬ ចូល រួម បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស ជា- 
មួយ លោក(ក)នោះ ទៃ។ ឧទាហរណ៍ 
ថ ពួ កគ ត់ ពុំបាន សមៃួល ឱៃយមន 
បទល្មើ ស ទៃ  ពុំ បាន  ផ្ចុង ផ្តើម ឱៃយមន ប ទ- 
ល្មើស ទៃ ដើមៃបី រួចផុត ពី ការ បៃ ឈម នឹង 
ការ ទទួល ខុស តៃូ វ  ពៃ ហ្ម ទណ្ឌ។

 (សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្ដនៅសបា្ដាហ៍ 
ក្រយ)

នៅ សុី វុត្ថា

ព្រះ សីហនុៈមន្តៃ ីនៃ មន្ទរី បរិ សា្ថា ន 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ កំពុង កសាង 
សណំុ ំរឿងជនសងៃស័យ៣របូបញ្ជនូ 
ទៅ តុលការ បនា្ទាប់ ពី ចាប់ ឃាត់ -  
ខ្លនួ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៣  ខៃ មីនា ពា ក់ - 
ព័ន្ធ នឹង ការទន្ទៃន កាន់កាប់  រាន 
ដី   ពៃ របស់ រដ្ឋ ធ្វើជា កម្មសិទ្ធិ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ការពារ ពៃក ទឹកសាប 
កៃបាល ឆយ នងិ ដ ីគមៃប ពៃឈើ 
ក្នុងភូមិ សាស្តៃ សៃុក ស្ទឹង ហាវ 
និង សៃុក ពៃនប់។ 

លោកសាមតុ សធុា រ ិទ្ធបិៃធា ន  
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ីមៃសលិមញិ ថ  
ជនសងៃស័យ ទាំង៣រូបនៃះកំពុ ង 
ស្ថិត នៅ ស្នងការ  ដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។   ពួក គៃ ក៏ តៃូវ 
បាន យក សំណាក ទៅធ្វើ តៃ ស្ត 
រក ជំងឺ កូ វីដ១៩ ផង ដៃរ ។ 

លោកសុធា រិ ទ្ធ ិថ្លៃង ថ ៖«បច្ច ុ- 
បៃប ន្ន យើង កំពុង ធ្វើ កិច្ចការ ងរ និ ង  
ស្នើសុ ំយោបល ់ហើយ  សខុភាព 
របស់ ពួក គត់ មិនមន បញ្ហា ទៃ ។ 

យើង នឹង បញ្ជូន ទៅ អយៃយការ 
តុលការខៃត្ត ដើមៃបី សមៃច។ 
នៃះជា នីតិ វិធី ខ្ញុំ ធ្វើអ៊ី ចឹង ហើយ 
សមៃបសមៃួល ដោយ ឯកឧត្តម 
ពៃះរាជ អាជា្ញា »។

បើតាម លោក  សធុា រ ិទ្ធ ិ តាម- 
ចម្លើយ របសជ់នសងៃស័យ ទាងំ ៣ 
រូបនៃះ ពួកគៃ  បាន ចូលទៅ កាប់ ឆ្កា រ 
ទន្ទៃន យក ដី រដ្ឋ ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ 
ក្នុង តំបន់ ការពារ ពៃក ទឹក សាប 
កៃបាលឆយរយៈពៃល ៣ ទៅ ៥ 
ថ្ងៃ មកហើយ។ ពួកគត់ លួច 
ចូលទៅ  កាប់ ទន្ទៃន   នៅ  ពៃល 
ទៀប ភ្លឺ ។  មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ឃើញ 
ដន បាន ទៅ ឃា្លាំ មើល ទើប 
ឈា នទៅដល់ ការឃាត់ខ្លនួ ពួក - 
គត់ ទាំង៣រូបនៃះ។ 

លោក លមឹ ប៊នុហៃង ពៃះរាជ- 
អាជា្ញារង  នៃ អយៃយការ អម សា ល- 
ដំបូង ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ  ថ្លៃងថ  
ជន សងៃស័យ  មិនទាន់ បញ្ជូនមក 
សាលដំបូង ខៃត្ត នៅឡើយ ទៃ។

អ្នកសមៃបសមៃួល សម គម  
ការ ពារ សិទ្ធមិនុសៃស អាដហុក ខៃត្ត  
ពៃះសីហនុ លោក សៃី ជៀប 

សធុា រ ីថ្លៃងថ លោកសៃ ីមនិទាន ់
ទទួល  បាន ព័តម៌ន លម្អិត ជុំវិញ 
ករណ ី នៃះទៃ។ ទោះជា យ៉ាងណា 
លោកសៃ ីថ កន្លង មក មន ករ ណី 
មន្តៃ ីបរសិា្ថាន នងិ រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ   
ធា្លាប ់ចោទបៃកាន ់ទៅ លើ  ពលរដ្ឋ 
ថបាន ចលូទៅ កាប ់ទន្ទៃន ដ ីរដ្ឋ 
ធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ។ ប៉ុន្តៃ សា្ថា នភាព 
ជាក់ស្តៃង  គឺ បៃជា ពលរដ្ឋ  បាន 
រសន់ៅ ក្នងុ តបំន ់នោះ  អស ់ពៃល 
ជាចៃើន ឆ្នា ំមកហើយ។ «បើ ករ ណី 
មនការ ទន្ទៃនថ្មីៗហាក់ បី ដូច - 
ជា មនិមន នោះទៃ។អាហ្នងឹ រឿង 
ដៃល ខ្ញុំ ធា្លាប់ ដឹង កន្លងមក ប៉ុន្តៃ 
អា រឿង ថ្ម ីហ្នងឹខ្ញុ ំអត់ ដឹង ទៃ។ ភា គ - 
ចៃើន ពលរដ្ឋ គត់ រស់នៅ យូ រ 
ហើយ។ ជាទូទៅ គត់ នៅពៃល 
ទំនៃរ នៅក្នងុ អំឡុង កូ វីដ នៃះ គ្មា ន  
បាន ទៅ បៃកបមុខរបរ និង រកសុី 
កន្លៃង ផៃសៃង គត់ ក៏ ចាប់ផ្តើម 
កាប់ ឆ្ការ ចម្ការ ឬ ឈូសឆយ 
ដណំា ំបន្តទៀត ទៅ»។ យ៉ាងណា 
លោកសៃី នឹង បន្ត ចុះទៅ សុើប- 
អង្កៃត ចំពោះ ករណី នៃះ។

តាម សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មន 

របស់ មន្ទរី ប រិ សា្ថាន ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ  
កាលពី ថ្ងៃទី១៣ ខៃមីនា ឆ្នាំ 
២០២១ឱៃយដងឹថ ប៉នុា្មា  ន ថ្ងៃ ចងុ- 
កៃយនៃះ នៅ ពៃលដៃល កម្លាងំ 
ការពារ និង មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស    កំពុ ង  
ជាប់ដៃ ក្នុងការ ការពារ រោគ រាត - 
តៃបាត កូ វីដ១៩កៃុម ឆ្លៀត ឱកា ស  
កប៏ាន លចួ ចលូ កាប ់ទន្ទៃនពៃ- 
កា សៃយា ក្នងុ តបំន ់កៃបាលឆយ ជា 
បន្តបនា្ទាប។់ ដើមកា សៃយា នងិ ពៃ- 
ធម្មជាតិ ជាចៃើន ហិកតា តៃវូ បាន 
ជន ឆ្លៀតឱកាស លួច ចូល មក 

កាប់រំលំ ដៃល សកម្មភាព នៃះ  
តៃងតៃ ធ្វើឡើង នៅពៃល យប់ 
នៅ  តៃង់ ចំណុច  ចម្ការ មៃច ស្ថតិ - 
នៅ ភូមិ៤ឃុំ អូរតៃះ សៃុក ស្ទងឹ - 
ហាវ។ មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស  បាន   រង់ ចំា 
ឃា្លា ំមើល តំាងពី ម៉ាង៦  ល្ងា ច ថ្ងៃទី 
១២ខៃ មីនា ដល់ ម៉ាង៣  និ ង  ៤០ 
នាទ ីទៀប ភ្ល ឺថ្ងៃទី១៣  ខៃ មីនា ទើប 
ជន សងៃស័ យ ធ្វើ សកម្ម ភាព    ហើយ 
សមត្ថ កិច្ច បាន ឃាត់ខ្លនួជន សងៃស័ យ   
៣នាក់រួមជាមួយ គោយន្ត ២ គៃឿ ង 
និង រណា រយន្ត  ២ គៃឿង ៕

តើឪពុកម្ដាយត្រវូពាក់ព័ន្ធឬទ្រ បើជនល្មើសនៅក្នងុគ្រសួារត្រមួយ?

មន្ត្របីរិសា្ថាន កំពុង កសាង សំណំុ រឿង  ជន ៣ រូប បញ្ជនូ ទៅ តុលាការ ពាក់ ព័ន្ធ ការ កាប់ រាន ដី ព្រ 

លោកម្រធាវី កុយ ដុល្លា នាព្រល កន្លង មក ។ រូបថត សហ ការី

ជន សង្រស័យ ៣ រូប ព្រល ត្រវូ បាន ចាប់ ខ្លនួ   ។ រូបថត កៃសួងបរិសា្ថាន 
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 16,680 16,800 16,800 16,620

2 GTI 3,400 3,400 3,400 3,400

3 PAS 12,980 12,600 12,980 12,600

4 PEPC 2,950 2,800 2,950 2,700

5 PPAP 12,500 12,400 12,600 12,360

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

7 PWSA 6,280 6,280 6,280 6,280

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទ១ី២ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ គេឹះ សា្ថាន អង្គរ ដេល គេប់- 
គេង ការ លក់ សំបុតេ ចូល ទសេសនា 
បេសាទ ក្នងុ តបំន ់អង្គរ បាន ដាក ់ចេញ 
នូវ គោល នយោបាយ  លើក ទឹក ចិត្ត  
ដល់ ភ្ញៀវ ទេស ចរ អាច ទិញ សំបុតេ 
ចូល ទសេសនា រមណី យដា្ឋាន អង្គរ បាន 
កាន់ តេ យូរ ជាង មុន។

សេចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ គេឹះ សា្ថាន 
អង្គរ     ចេញ ផេសាយ កាល ពី ថ្ងេ ទី  ១០ ខេ 
មនីា  ថា ការ អនវុត្ត គោល នយោ បាយ 
លើក ទឹក ចិត្ត នេ ការ លក់ បណ្ណ ចូល 
ទសេសនា រម  ណី យដា្ឋាន អង្គរ មាន ចំនួន 
២ បេភេទ  គ ឺបណ្ណ ធម្មតា នងិបណ្ណរយៈ- 
ពេល វេង ( ភ្ញៀវ បរទេស ដេល មាន 
ទិដា្ឋាការរយៈ ពេល ៣  ខេ  ឡើង ទៅ)។

សេចក្តី ជូន ដំណឹង  ឱេយដឹង   ថា  ចំពោះ 
បណ្ណ ធម្មតា  អ្នក ទញិ បណ្ណ ចលូ ទសេស-
នា រមណី យ ដា្ឋាន អង្គរ  ១ថ្ងេ  អាច ចូល 
ទសេសនា បាន រយៈ ពេល ២ ថ្ងេ  សមេប ់
ការទញិ បណ្ណ ចលូ ទសេសនា  ៣ថ្ងេ  អាច 
ចលូ ទសេសនា បាន  ៥ថ្ងេ  នងិ ទញិ បណ្ណ  
៧ ថ្ងេ  អាច ចូល ទសេសនា បាន  ១០ ថ្ងេ ។

ដោយ ឡេក បេភេទ បណ្ណ រយៈ ពេល 
វេង សមេប់ អ្នក ទិញ បណ្ណ ចលូ ទសេសនា  
រមណ ីយដា្ឋាន អង្គរ រយៈ ពេល ១ខេអាច 
ចូល ទសេសនា បាន  ២ ខេ  ទិញ បណ្ណ រយៈ- 
ពេល  ៣ខេ  អាច ចូល ទសេស នា បាន 
រយៈ ពេល ៦ ខេ  និង  ទិញ បណ្ណ រយៈ- 
ពេល ៦ខេ  អាច ចូល   បាន ១២ ខេ ។ 

សេចក្តី ជូន ដំណឹង ថា៖« ការ អនុវត្ត 
គោល នយោបាយ នេះ  គ ឺដើមេប ីសមេលួ 
ដល់ វសិយ័ ទេសចរណ ៍ នងិ ធានា ភាព- 
ទាក់ទាញ  ភ្ញៀវ ទេសចរ មក ទសេសនា 
រមណីយដា្ឋាន អង្គរ ក្នុង អំឡុង ពេល 
មាន វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ »។

គោល នយោ បាយលើ កទកឹ ចតិ្ត  នេះ  
ចាប ់អនវុត្ត ព ីថ្ងេ  ១១ ខេមនីា ដល ់ថ្ងេទ ី
៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។

សំបុតេ ចូល ទសេសនា ក្នុង រមណីយ - 
ដា្ឋាន អង្គរ  ១ ថ្ងេ មាន តម្លេ ៣៧ដុល្លារ 
សបំតុេ  ៣ ថ្ងេ មាន តម្លេ  ៦២ ដលុ្លារ  នងិ 
រយៈ ពេល  ៧ ថ្ងេ តម្លេ ៧២ ដលុ្លារ ។  នេះ 

បើ យោងតាម តារាង តម្លេ នៅ គេហ- 
ទំព័រ របស់ គេឹះ សា្ថាន អង្គរ ។ 

ទិន្នន័យ ពី គេឹះ សា្ថាន អង្គរ ឱេយ ដឹង ថា 
ភ្ញៀវ ទេស ចរ ទិញ បណ្ណ ចូល ទសេសនា 
រមណី យដា្ឋាន អង្គរ  ក្នុង រយៈ ពេល ២ ខេ 
ដបំងូឆ្នា ំនេះ  មាន ចនំនួ ៤ ១៩៤នាក ់
ធា្លាក ់ចុះ ៩៨,៧៧ ភាគ រយ ធៀប   រយៈ- 
ពេល ដូចគ្នា ឆ្នាំមុន។  ចំណេក បេក់ ពី  
ការ លក់ សំបុតេ ចូល ទសេសនា មាន ចំ-
នួន សរុប  ១៧២ ៨២៣ដុល្លារ  ធា្លាក់  
៩៨,៩៣  ភាគ រយ ។ 

អ្នក សេី ឆយ សុីវ លីន បេធាន   
សមា គម ទភីា្នាក ់ងារ ទេសចរណ ៍កម្ពជុា 
(CATA) កត់ សមា្គាល់ ថា ការ អនុវត្ត 
គោល នយោបាយ នេះ នឹង អាច ទាក់- 
ទាញ បាន តេ ភ្ញៀវ ទេសចរ បរទេស  រស់- 
នៅ  កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក សេី និយាយ   
ថា៖ «ក្នុង អំឡុង ពេល នេះ យើង អាច 
ទាក់ ទាញ បាន ភ្ញៀវ ទេស ចរ បរទេស 
នៅ  ក្នុង សេុក  ប៉ុន្តេ  ភ្ញៀវ ទេសចរ ពី កេ - 
បេទេស   នឹង មិន ទាន់ អាច ទាក់ ទាញ 
បាន   ទេ ពេះ យើង នៅ តេ បន្ត បិទ 
ទិដា្ឋាការ សមេប់ ទេសចរណ៍ »។

អ្នកសេ ីសុវីលនី បាន សង្កេត ឃើញ 
ថា ជន បរទេស ដេល រស់ នៅកម្ពុជា ក៏  
មាន ចំនួន តិច តួច  សេប ពេល ពួក គេ 
មាន ននិា្នាការ រតឹ តេបតិ ការ ចណំាយ  នងិ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ   ក្នុង អំឡុង ពេល ការ រីក- 

រាល ដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ ។ 
អ្នកសេី សុីវលីន បានបញ្ជាក់ ថា៖ 

«ខ្ញុំ សងេឃឹម ថា  គោល នយោបាយ នេះ 
នឹង  ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទេស ចរ បាន ចេើន 
បនា្ទាប់ ពី សា្ថាន ភាព ការ ឆ្លង កូវីដ ១៩ 
មាន ភាព ល្អ បេសើរ ឡើង វិញ »។ 

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ភ្ញៀវ ទេសចរបរទេស   
ទិញ បណ្ណ ចូល ទសេសនា រមណីយ  ដា្ឋាន 
អង្គរ មាន    សរបុ  ៤០០ ៨៨៩ នាក ់ធា្លាក ់
៨១,៨២  ភាគ រយ  ធៀប   ឆ្នាំ ២០១៩។ 
ជា មួយ នេះ   ចំណូល បាន ពី ការ លក់ 
សំបុតេ មាន   ចំនួន ១៨ ៦៥៤ ៨២៨ 
ដុល្លារ  ធា្លាក់ ចុះ  ៨១, ១៧ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៩ ។ នេះ បើ តាម 
របាយការណ៍ របស់ គេឹះ សា្ថាន អង្គរ។

កាលពី ចុង ខេ មករា  រដ្ឋមន្តេី កេសួង 
ទេសចរណ៍  លោក ថោង ខុន បាន ឱេយ 
ដឹង ថា ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា ទទួល- 
បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ អន្តរ  ជាតិ បេហេល 
១,៣១ លន  នាក ់ធា្លាក ់ព ី ៦,៦១លន 
នាក ់កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩។ ការ  ថយ ចុះ  
ចនំនួ ភ្ញៀវ នេះ  គ ឺដោយ  សារ ពភិពលោក  
ជួប នូវ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩។ លោក ថ្លេង 
ថា៖ «ស្ថិត ក្នុង បរិការណ៍ បេឈម នេះ 
ធ្វើ  ឱេយ កម្ពុជា ទទួល បាន ភ្ញៀវ ទេសចរ 
អន្តរ ជាតិ តេឹម បេមាណ ១,៣១ លន 
នាកក់្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ ថយ  ចុះ  ៨០ភាគ-  
រយ  ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៩»៕ LA

ការចរចា បច្ចក្ទ្ស ជាមួយ 
EEC ផ្តោតលើ ៥ប្ធានបទ

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ កេមុ ចរចា កមេតិ បច្ចេកទេស  
រវាង កម្ពជុា នងិ គណៈ កម្មការ សេដ្ឋកចិ្ច 
អរឺ៉បុ-អាសុ(ីEEC) បាន បើក កចិ្ច បេជុ ំ
ចេក រំលេក នូវ ធាតុ ចូល ដេល ជា វិធាន- 
ការ តេៀម សមេប់ ការ ចរចា លើក ទី៣ 
នៅ ពេល ខាង មុខ ដើមេបី ចរចា លើ កិច្ច- 
ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម សេរី(FTA)
សមេប់ កាលនុវត្ត ភាព នេ ការ ពងេីក 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ការ វិនិយោគ។

មន្តេី អន្តរ កេសួង -សា្ថាប័ន ចំនួន៩ 
របស ់ភាគ ីកម្ពជុា បាន ចលូ រមួ  ក្នងុ កចិ្ច- 
បេជុ ំកមេតិ បច្ចេក ទេស នេះ ជាមយួ នងឹ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ របស់ EEC ដេល មាន 
អ្នក ចលូ រមួ បេមាណ ៣០ របូ ដោយភាគ ី 
ទាំង ២ បាន ផ្តោត ការ ពិភាកេសា ទៅលើ 
បេធាន បទ ចនំនួ ៥ រមួ មាន  នតីវិធិគីយ 
និង កិច្ច សមេួល ពាណិជ្ជ កម្ម បច្ចុបេបន្ន - 
ភាព  បេពន័្ធ អនគុេះ ពន្ធ របស ់ EAEU 
ផ្ដល់ ជូន កម្ពុជា និង នីតិវិធី សមេប់ 
ចរចា កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី 
ជាមួយ  EAEU ស្ដង់ដាបទ បេបញ្ញត្តិ 
បច្ចេក ទេស និង វាយ តម្លេ អនុលោម- 
ភាព នងិ វធិាន អនាមយ័ នងិ ភតូ គម- 
អនាម័យ គោល នយោបាយ កសិ- 
ឧសេសាហ កម្ម និង ការ ដឹក ជញ្ជូន។

យោង តាម សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន 
បនា្ទាប ់ព ីកចិ្ច បេជុ ំ កចិ្ច បេជុ ំមាន គោល- 
បំណង  ពិភាកេសា លើ វិស័យ សំខាន់ៗ 
សមេប់ ការ ពងេីក កិច្ច សហ បេតិ បត្តិ- 
ការ  រវាង កម្ពជុា នងិ គណៈកម្មការ សេដ្ឋ- 
កិច្ច អឺរ៉ុប-អាសុី (EEC) ដើមេបី តេៀម 
រៀបចំ កិច្ច បេជុំ លើក ទី៣ នេ កេុម ការ- 
ងារ រួម រវាង កម្ពុជា និង គណៈ កម្មការ- 
សេដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប-អាសុី ដេល នឹង បេពេឹត្ត 
ទៅ នា ពេល ខាង មុខ ឆប់ៗ នេះ»។

ភាគី ទាំង ២បាន ធ្វើ បទ បងា្ហាញ  និង 
ផ្លាស់ប្តូរ យោបល់ ទៅ វិញ ទៅ មក លើ 
ការ តេៀម សមេប់ របៀប វារៈ កិច្ច បេជុំ 
រវាង កម្ពជុា  នងិ  EEC លើក ទ៣ី ដេល 
រួម មាន  កាលនុវត្ត ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម 
នងិ វនិយិោគ នៅ កម្ពជុា  គោលដៅ យទុ្ធ- 
សាស្ដេ សមាហរណ កម្ម របស់ EEC 
ដល់  ឆ្នាំ ២០២៥ គោល នយោបាយ 

បេកតួ បេជេង របស ់សហភាព សេដ្ឋកចិ្ច  
អឺរ៉ុប-អាសុី កាលនុវត្ត ភាព សមេប់ 
កចិ្ច សហ បេតបិត្តកិារ វសិយ័ ឧសេសាហ- 
កម្ម  ជា ដើម ។

លោក សំហេង បូរា៉ា អនុ រដ្ឋលេខា- 
ធិការ កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម ដេល បាន 
ដឹក នាំ ភាគី កម្ពុជា ចូលរួម កិច្ច ពិភាកេសា 
តេៀម តាម បេព័ន្ធ វីដេអូ កាល ពី ថ្ងេទី 
១០ ខេមនីា ជាមយួ  EEC ដេលដកឹនា ំ
ដោយ កញ្ញា GoharBarsegyan 
បេធាន នាយក ដា្ឋាន អភវិឌេឍន ៍សមាហ- 
រណ កម្ម បាន ចាត់ ទុក កិច្ច បេជុំ នេះ ថា 
មាន សារៈ សខំាន ់ដើមេប ីតេសួ តេយ ផ្លវូ 
សមេប់ កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ កាន់ តេ 
ទូលំ ទូលយ រវាង ភាគី ទាំង ២។

លោក បរូា៉ា បាន នយិាយ ថា៖« យើង 
មាន សុទិដ្ឋិ និយម ថា កិច្ច បេជុំ នេះ នឹង 
ជួយ ពងេឹង កិច្ច សហ បេតិបត្តិ ការ លើ 
វិស័យ សកា្ដានុ ពល រវាង ភាគី ទាំង២ 
ដើមេបី ផល បេយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក  
ជា ពិសេស ដើមេបី អាច ឈាន ដល់ ការ- 
ផ្តចួ ផ្ដើម ចរចា កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម សេរី (FTA) រវាង កម្ពុជា និង 
EAEU នា ពេល ខាង មុខ»។

របាយការណ៍ ស្ដី ពី «ការ សិកេសា លទ្ធ- 
ភាព លើ FTA រវាង កម្ពជុា នងិ  EAEU 
តេូវ បាន ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរការ ដោយ 
កេសួង ពាណិជ្ជ កម្ម និង វិទេយា សា្ថាន 
សេវជេវ សេដ្ឋ កិច្ច សមេប់ អាសា៊ាន 
និង អាសុី ខាងកើត (ERIA) កាលពី 
ថ្ងេ ទី ៤ ខេធ្នូ នៅ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម 
កាល ពី ឆ្នាំ២០១៩ »។ លោក បន្តថា៖ 
«កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី រវាង 
កម្ពុជា និង EAEU នឹង អាច ឱេយ ភាគី 
ទាំង២បង្កើត កិច្ច សហការ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម វិនិ យោគ និង សេដ្ឋ កិច្ច។ ការ- 
សិកេសា នេះ បាន តេួត ពិនិតេយ ផល ប៉ះ-
ពាល់ សំខាន់ៗ នេ កិច្ច ពេម ពេៀង សេរី 
រវាង កម្ពុជា និង  EAEU លើ សេដ្ឋ កិច្ច 
កម្ពុជា និង សមាគម បេជាជាតិ អាសុី- 
អាគ្នេយ៍ ទាក់ទង នឹង ពាណិជ្ជ កម្ម ការ- 
វនិយិោគ សខុមុាល ភាព នងិ ផលប៉ះ-  
ពាល់ កំណើន លើ សេដ្ឋកិច្ច ក្នុង សេុក 
និង ក្នុង តំបន់»។ នេះ បើ យោង តាម 
សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌ មាន ៕ LA

គឹ្ះស្ថាន អង្គរ  ច្ញ គោល នយោ  បាយ 
ដើម្បី ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទ្សចរអន្តរ ជាតិ 

ការ រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩ កាល ពី ចុង ឆ្នា ំ២០១៩ បាន ធ្វើ ឱេយ  ចំនួន ភ្ញៀវ ទេសចរ ទៅ 
ទសេសនាបេសាទ បុរាណ  នៅ   កម្ពជុា ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង គំហុក រហូត ដល់ ពេល នេះ ។ ហុង មិនា 
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សភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ៩ស្នើ...
ត ព ីទពំរ័ ១...លខិតិ នៃះ  បាន ឱៃយ ដងឹ 

ថា៖ «  សភា ពាណជិ្ជ កម្ម អន្តរជាត ិដៃល 
មាន  ចុះ ហត្ថលៃខា នៅ ខាង កៃម នៃះ 
សមូថ្លៃង អណំរ គណុ យ៉ាង ជៃល ជៃ 
ចពំោះ  កចិ្ចសហ បៃត ិបត្តកិារ របស ់អ្នក  
ជា មួយ វិស័យ  ពាណិជ្ជកម្ម អន្ត រជាតិ  
និង  សូម ស្នើ ឱៃយឯកឧត្តម  ពិចារណា ថា 
អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ ពនៃយារពៃល 
ការ កណំត ់ពៃលវៃលា សមៃប ់ការ ដក ់
ជូន  ពន្ធ បៃចាំ ឆ្នាំ លើ បៃក់ ចំណូល  
ដៃល  បច្ចបុៃបន្ន កណំត ់តៃមឹថ្ងៃ ទ៣ី១  ខៃ 
មីនា   ឆ្នាំ ២០២១ សមៃ ប់ឆ្នាំ សារ- 
ពើពន្ធ ២០២០ »។  

លខិតិ នៃះ  បាន  ឱៃយ ដងឹថា  រដ្ឋាភបិាល 
កម្ពុជា ជា ថ្មីម្ដង ទៀត   បាន ឆ្លើយ តប 
ភា្លាមៗ  ដោយ មានការ តាមដន យ៉ាង- 
រហស័ ដោយ   មាន ផ្ដល ់អនសុាសន ៍ឱៃយ 
សា្នាក ់  នៅ   ផ្ទះ សមៃប ់កម្មករ រហតូដល់   
៩០ ភាគ រយ  និងបាន ពងៃឹង ការពាក់ 
មា៉ាស់ គមា្លាត សង្គម និង ការ កមៃិត 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ជា ដើម ។ 

លិខិត  បន្ត ថា៖« ជាមួយ នឹង កមា្លាំង 
ពល កម្ម  ៩០ ភាគរយ សា្នាក ់នៅ  ផ្ទះ នៃះ 
បង្ហាញ  ព ីបញ្ហា បៃឈម វសិាមញ្ញ ចំពោះ   
អ្នក ជាប់ពន្ធ  ដើមៃបី បំពៃញ អាករ លើ 
បៃក់ ចំណូល   តាមការ កំណត់  ពៃល- 
វៃលា  និង ដើមៃបី ចូលរួម  ក្នុង កិច្ច បៃជុំ 
ផ្ទាល ់ ដោយសារ តៃ  កាលៈ ទៃសៈ ហសួ 

ពី ការ គៃប់គៃង របស់ អ្នក ជាប់ពន្ធ »។  
រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា  មានកំណត់ តៃ 

ឈាន មុខ  គៃ នៃការ  គៃប់គៃង ការទប់- 
សា្កាត ់ ការរកី រាលដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ជា  
បៃទៃស មួយ ល្អបំ ផុត លើពិភព លោក  
ដៃល សហគមន ៍ពាណជិ្ជ កម្ម សមូ ថ្លៃង 
អំណរ គុណ  និង កោត សរសើរ យ៉ាង- 
ខា្លាំង ។ លិខិតនៃះ  បាន បន្ត ថា៖ «ការ- 
រកីរាល ដល ក្នងុ សហគមន ៍ ២០ កមុ្ភៈ» 
បាន  បណា្ដាល ឱៃយ មានការ កើន ឡើង 
ការឆ្លង វីរុស នៃះ ទូទំាង បៃទៃស  និង  
បង្ក ឱៃយ មាន ការ បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាងំ នៅ ក្នងុ 
ចំណោម  កមា្លាំង ពល កម្ម ទាក់ទង នឹង 
ហានិ ភ័យ ការ ឆ្លង »។  

លោក  Anthony Galliano បៃធាន   
AmCham បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា 
ចាប់ តាំំង ពី រដ្ឋា  ភិបា ល បាន ផ្ដល់ អនុ-
សាសន៍ ឱៃយ សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ   ដោយ សារតៃ  
« ឧបៃបតិ ្តហៃតុ ២០ កុម្ភៈ» នៅ ពៃល ថ្មីៗ  
ដៃល បាន មើល ឃើញ ការ  កើន ឡើង  
ការឆ្លង ចនំនួ ចៃើន ។ ជា លទ្ធផល  ផ្នត-់ 
គនំតិ របស ់បៃជាជន បាន ផ្លាស ់ប្តរូ យ៉ាង-  
ខា្លាំង  ជា ទូទៅគោល បំណង សំខាន់ 
ជាង  គៃ គ ឺ  ការ បៃងុ បៃយត័្ន  កានត់ៃ ចៃើន  
និង ការរកៃសា សុវត្ថិភាព។ ផលិត ភាព 
កមា្លាំង ពល កម្ម   បាន ធា្លាក់ចុះ  ហើយ 
កៃមុ ហ៊នុ  កពំងុ បៃតបិត្តកិារ  ក្នងុ សមត្ថ- 
ភាព មួយ ផ្នៃកប៉ុណោ្ណោះ  ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖  « សភាពាណិជ្ជ កម្ម 
ទាំង នៃះ កំពុង ស្នើសុំ  ឱៃយ មាន ការ ពនៃយា រ- 
ពៃល សមៃប ់ ការដក ់ជនូ ការបៃកាស  
ពន្ធ  លើ បៃក ់ចណំលូ បៃចា ំឆ្នា ំកណំត ់
ពៃល វៃលា នៅ ថ្ងៃទ ី៣១ ខៃ មនីាដោយ- 
សារ តៃ កតា្តា ទាងំនៃះ  ខណៈដៃលកៃមុ- 
ហ៊នុ   ជាចៃើន បច្ចបុៃបន្ន  កពំងុ ស្ថតិ កៃម  
ការ គៃប់គៃង ដោយភាព តាន តឹង លើ 
កមា្លាំង ពល កម្ម របស់ ពួកគៃ ពី ចមា្ងាយ 
ហើយ ធន ធាន មនិ មាន ភាព ខា្លាងំ ពៃញ- 
លៃញ នោះ ទៃ »។  

យោង តាម លោក  Anthony ពន្ធ 
លើ បៃក់ ចំណូល នៅក្នុង ការដក់ ជូន 
ដៃល មាន  ២០ ទពំរ័   ដើមៃប ីគណនា ពន្ធ 
បៃក់ ចំណៃញ បៃចាំឆ្នាំ  ដៃល ជាទូទៅ  
២០ភាគរយ និង ដើ មៃបី  បង់ពន្ធ បៃប- 
នោះ ។ ការដក ់ស្នើ នៃះ  រមួ មាន តារាង 
តលុៃយ ភាព បៃក ់ចណំៃញ នងិ ការ ខាត- 
បង់ លើ មូលដ្ឋាន គណនៃយៃយ បៃក់- 
ចណំៃញ នងិ ការខាត បង ់លើ មលូដ្ឋាន 
ពន្ធ  ឯកសារ ចំណូល  ឯកសារ ការ ចំ-
ណាយ លើ ការបង់ រំលស់ ជាមួយ នឹង 
បញ្ជ ី ទៃពៃយ សកម្ម  នងិ ឯកសារ សមៃប ់
បៃតិ បត្តិការ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ។ កៃុមហ៊ុន 
តៃវូ  តមៃវូ  ឱៃយបង ់ ពន្ធ លើ បៃក ់ចណំៃញ 
បៃចាំឆ្នាំ ដល់រាជ រដ្ឋា  ភិបាល  ដៃល  ជា 
បៃភព មួយ នៃ បៃក់ ចំណូល ពន្ធ  និង  
ទមៃង ់ផ្ទាល ់ខ្លនួ  គជឺា ឯកសារ ដ ៏សខំាន ់ 

ក្នុង ការ ធ្វើ សវន កម្ម ។
លោក Tan KheeMeng អនុបៃ-

ធាន សភា ពាណិជ្ជ កម្មមា៉ាឡៃ សុីនៅ 
កម្ពុជា (MBCC)  បៃប់  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ថា ពៃតឹ្តកិារណ ៍ ២០ កមុ្ភៈ  បាន បណា្ដាល  
ឱៃយ ការងរ ជាចៃើន  មាន ភាព យឺតយ៉ាវ  
ដោយ សារតៃ ការកមៃិត លើ ការបិទ 
គណនៃយៃយ ចងុ ឆ្នា ំ នងិ ការ អនវុត្ត ការ- 
ធ្វើ សវន កម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ តៃឹម តៃូវ  ដោយ 
កៃុមហ៊ុន សវន កម្ម ខាង កៃ ។  

 លោកថ្លៃងថា៖ «  GDT គរួ ពចិារ ណា  
នងិ  ផ្ដល ់ ឱកាស ដក ដង្ហើម ខ្លះ  ដល ់ អ្នក- 
ជាប់ពន្ធ  និង  គណ នៃយៃយ និង អ្នក- 
ជំនាញ ពន្ធ  ដៃល នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ 
លទ្ធភាព ការរីករាល ដល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ក្នុង អំឡុង ពៃល ដ៏លំបាកនៃះ»។  

យោងតាម លិខិតរួម នៃះ សភា ពា-
ណិជ្ជកម្ម អន្តរ ជាតិ  ក៏ បាន ស្នើសុំ ទៅ   
GDT ឱៃយ មានការ ពនៃយារពៃល បណោ្ដាះ- 
អាសន្ន  ក្នុង កិច្ច បៃជុំផ្ទាល់  ជា ពិសៃស 
សមៃប់  ការទៅ ជួប អ្នកជាប់ ពន្ធថ្មី 
ដោយ  ផ្ទាល់  សមៃប់ ការ ចុះបញ្ជី ពន្ធ  
នងិ សមៃប ់ អ្នក ជាបព់ន្ធ បច្ចបុៃបន្ន កពំងុ 
ធ្វើសវនកម្ម ។ ពួកគៃ អាច  ធ្វើ ការ ផ្លាស់- 
ប្តរូពត័ ៌មាន  រវាង អ្នកជាប ់ពន្ធ ឬ តណំាង 
របស់ ពួកគៃ  និង  អគ្គ នាយកដ្ឋាន ពន្ធ-
ដរ តាមរយៈ  កម្ម វិធី ផ្ញើសារ Tele-
gram ឬ  WhatsApp ហើយបើ  អាច 
ធ្វើ  បាន  រៀប ចំកិច្ច បៃជុំ  សវន កម្ម  
សំខាន់ ៗ  តាម រយៈ កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង 
ពាណិជ្ជកម្ម   ដូចជាកម្មវិធី    Zoom ឬ  
Microsoft Teams៕ LA 

ទីស្នាក់ ការ នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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កាលពីថ្ងៃសុកៃ ទី១២មីនា
សហរដ្ឋអាមៃរកិឥណ្ឌាអសូ្តៃលី
និងជប៉ុនក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូល
«Quad»បានប្ដៃជ្ញាចៃកចាយ
វ៉ាក់សំាងកវូដី១៩ចនំនួរហតូដល់
១ពាន់លានដូសនៅក្នុងតំបន់
ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិកតៃឹមចុងឆ្នាំ
២០២២ដៃលការបៃកាសនៃះតៃវូ
គៃយល់ឃើញថាជការឆ្លើយតប
នឹង«ការទូតវ៉ាក់សំាង»របស់ចិន។
ក្នងុសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍រមួមយួ

បៃធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមៃរិក
លោកJoeBidenនាយករដ្ឋមន្តៃី
ឥណ្ឌាលោកNarendraModi
នាយករដ្ឋមន្តៃីជប៉ុនលោកYo
shihideSugaនាយករដ្ឋមន្តៃី
អសូ្តៃលីលោកScottMorrison
បានសនៃយាថានឹងធ្វើការយ៉ាង
ជិតស្និទ្ធលើការចៃកចាយវ៉ាក់-
សំាងកវូដី១៩បញ្ហាការបៃបៃលួ
អាកាសធាតុនិងសន្តិសុខ។
កៃុមបៃទៃសទាំង៤ បាន

និយយក្នុងសៃចក្ដីថ្លៃងការណ៍
ថា៖«ជមួយនឹងការប្តៃជ្ញាចិត្ត
ខ្ជាប់ខ្ជនួចំពោះសុខភាពនិងសុវត្ថ-ិ
ភាពរបស់បៃជជនយើងយើងក៏
ទទួលសា្គាល់ផងដៃរថាគ្មាននរ-
ណម្នាក់អាចមនសវុត្ថភិាពបាន

ដរាបណជងំឺរាតតៃបាតនៅតៃបន្ត
រីករាលដាល។ដូច្នៃះយើងនឹង
សហការពងៃងឹការចៃកចាយវ៉ាក-់
សំាងបៃកបដោយសមធម៌សមៃប់
តំបន់ឥណ្ឌូ-បា៉ាសុីហ្វិក»។
បៃឹកៃសាសន្តិសុខជតិនៃសៃត-

វិមនលោកJakeSullivan
បាននិយយថា៖«Quadបាន
ប្ដៃជ្ញាចិត្តក្នុងការចៃកចាយវ៉ាក់-
សំាងរហូតទៅដល់១ពាន់លាន
ដូសដល់អាសា៊ាន(សមគម-
បៃជជតិអាសុីអាគ្នៃយ៍)តំបន់
ឥណ្ឌូបា៉ាសុីហ្វិកនិងលើសពីនៃះ
តៃឹមចុងឆ្នាំ២០២២»។
រដ្ឋបាលBidenបាននិយយ

ថាQuadបានដាក់ចៃញនូវ
យន្តការហិរញ្ញបៃបទានមួយដើមៃបី
បង្កើនផលតិកម្មវ៉ាកសំ់ាងនៅក្នងុ
បៃទៃសឥណ្ឌា។
សហរដ្ឋអាមៃរកិតាមរយៈកៃមុ-

ហ៊នុហរិញ្ញវត្ថុអភវិឌៃឍន៍អន្តរជតិ
របស់ខ្លនួជមយួរដា្ឋាភបិាលជប៉នុ
និងអូស្តៃលីនឹងផ្ដល់ហិរញ្ញបៃប-
ទានដើមៃបីគំទៃកៃុមហ៊ុនឱសថ
ឥណ្ឌាBiologicalE Ltdក្នុង
ការពងៃកីសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក-់
សំាងដៃលរួមមនវ៉ាក់សំាង
Johnson& Johnsonនិង
Novavaxរបស់អាមៃរិកយ៉ាង-
ហោចណស់១ពាន់លានដូស

តៃឹមចុងឆ្នាំ២០២២។
សៃតវិមនបាននិយយថា

សមជិកQuadនឹងធានាថា
សមត្ថភាពការផលិតដៃលតៃូវ
បានពងៃីកគឺដើមៃបីផលបៃយោ-
ជន៍ជសកលតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់
ជនូកម្មវធិីពហភុាគីដចូជកម្មវធិី
COVAXរបស់WHOជដើម។
COVAXគឺជយន្តការសកល

សមៃប់ចៃកចាយវ៉ាក់សំាងកវីូដ
១៩ចំនួន២ពាន់លានដូសទៅ
៩៤បៃទៃសដៃលមនបៃក់-
ចំណូលទាបឬកណ្ដាលតៃឹមចុង-
ឆ្នាំនៃះដោយកម្មវធិីនៃះបៃើបៃស់
វ៉ាក់សំាងដៃលរបស់ Astra-
Zeneca /សាកលវិទៃយាល័យ
Oxford ផលិតដោយវិទៃយាសា្ថាន
Serumនៃបៃទៃសឥណ្ឌា។
សហរដ្ឋអាមៃរកិជប៉ុននងិអ-ូ

ស្តៃលីបានសនៃយាផ្ដល់ថវកិាយ៉ាង-
ហោចណស់ចំនួន៦០០លាន
ដលុា្លារអាមៃរកិដើមៃបីគទំៃដល់ការ-
ចៃកចាយវ៉ាក់សំាងនៅតំបន់
ឥណ្ឌ-ូបា៉ាសុហី្វកិហើយរមួទាងំសនៃយា
ធ្វើការជមួយWHOផងដៃរ។
លោកBidenបានរងសម្ពាធ

ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះ«ការទូត
វ៉ាក់សាំង» របស់ទីកៃុងប៉ៃកាំង
នៅពៃលដៃលលោកពៃយាយម
ចាក់វ៉ាក់សំាងការពារបៃជជន

អាមៃរិកទាំងអស់ជមុនសិន។
បៃធានាធបិតីចនិលោកXiJing
pingបាននិយយកាលពីខៃ
ឧសភាឆ្នាំមនុថាវ៉ាកសំ់ាងរបស់
ចនិនងឹកា្លាយជ«ផលតិផលសា-
ធារណៈសកល»។សារពត័ម៌ន
APបានរាយការណ៍ថាតាំងពី
ពៃលនោះមកបៃទៃសចិនបាន
សនៃយាផ្ដល់វ៉ាក់សំាងជង៥០០
លានដសូទៅបៃទៃសចនំនួ៤៥។
អ្នកវភិាគមយួចនំនួគតិថាការផ្ដល់
វ៉ាកសំ់ាងទាងំនៃះគឺជមធៃយាបាយ
មួយសមៃប់ចិនពងៃីកឥទ្ធិពល
របស់ពួកគៃ។
«Quad»ឬកិច្ចសន្ទនាសន្តិ-

សុខចតុភាគី គឺជវៃទិកាយុទ្ធ-
សាស្តៃកៃផ្លូវការរបស់បៃទៃស
ទាំង៤សមៃប់បៃទៃសទាំង៤
ដៃលតៃូវបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ
២០០៧។តាមរយៈវៃទិកានៃះ
បៃទៃសទាងំ៤បានបើកកចិ្ចបៃជុ-ំ
កពំលូជរឿយៗនងិធ្វើការផ្លាស-់
ប្ដូរព័ត៌មនទៅវិញទៅមក។
បើទោះបីមនិមៃនជសម្ពន័្ធមតិ្ត

យោធាផ្លូវការដូចអង្គការណតូ
(NATO)«Quad»តៃវូគៃមើល-
ឃើញថាអាចបៃឈមនងឹឥទ្ធពិល
នងិមហចិ្ឆតាកពំងុកើនឡើងរបស់
ចិននៅក្នងុតំបន់ឥណ្ឌ-ូបា៉ាសីុហ្វកិ។
«Quad»តៃវូបានអ្នកវភិាគមយួ

ចំនួនដាក់ងារថា «Asian
NATO»ឬអង្គការណតូអាសុី
ដោយលើកឡើងថាQuadអាច
នងឹរកៃសាតលុៃយភាពជមយួចនិបាន
ហើយមនសកា្ដានុពលក្នុងការ-
ឡោមព័ទ្ធបៃទៃសចិនបើសិន
វៃទិកាយុទ្ធសាស្តៃកា្លាយនៃះជ
សម្ព័ន្ធភាពយោធាផ្លូវការមួយ។
បៃទៃសទំាង៤មនទនំាក់ទនំង

យ៉ាងចៃបូកចៃបល់ជមួយចិន
ជពិសៃសក្នុងរយៈពៃលប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំចងុកៃយនៃះធ្វើឱៃយមនការ-
ពងៃឹងចំណប់អារម្មណ៍របស់
ពួកគៃនៅក្នុង«Quad»។
ក្នុងកិច្ចបៃជុំកំពូលនៃះមៃ-

ដឹកនាំទាំង៤បានយល់ពៃមធ្វើ-
ការដើមៃបីធានាឱៃយបាននូវឥណ្ឌូ-
បា៉ាសុីហ្វិកដៃលសៃរី និងបើក-
ចំហនិងដើមៃបីធ្វើកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការលើសន្តិសុខផ្ទៃសមុទៃ
អុីនធឺណិតនិងសៃដ្ឋកិច្ច។
លោកBidenបាននិយយ

ថា៖«យើងកពំងុបន្តការប្ដៃជ្ញាចតិ្ត
របស់យើងដើមៃបីធានាថាតំបន់

របស់យើងតៃវូបានគៃបគ់ៃងដោយ
ចៃបាប់អន្តរជតិប្ដៃជ្ញាលើកស្ទួយ
គុណតម្លៃសកលនិងគ្មានការ-
បង្ខិតបង្ខំ»។
ការបៃជុំនៅថ្ងៃសុកៃនៃះបាន

ធ្វើឡើងសៃបគ្នានឹងសហរដ្ឋអា-
មៃរកិកពំងុជរំញុការពងៃងឹទនំាក-់
ទនំងជមយួសម្ពន័្ធមតិ្តនៅអាសុី
និងអឺរ៉ុបដើមៃបីបៃឆំងនឹងចិន។
រដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសលោកAntony
Blinkenនងិរដ្ឋមន្តៃីការពារជតិ
លោកLloydAustinនឹងធ្វើ
ទសៃសនកចិ្ចទៅកាន់បៃទៃសជប៉នុ
និងកូរ៉ៃខងតៃបូងនៅសបា្ដាហ៍
កៃយ។
ពៃលតៃឡប់មកវិញលោក

Blikenនងឹចុះចតនៅរដ្ឋAlaka
ដើមៃបីជួបជមួយនឹងរដ្ឋមន្តៃីការ-
បរទៃសចិនលោកWangYiនិង
ទបីៃកឹៃសារដ្ឋចនិលោកYangJie
chiដៃលនៃះជការជបួបៃជុំដបំងូ
រវងមន្តៃីការទូតជន់ខ្ពស់នៃ
បៃទៃសទាងំ២តាងំពីពៃលលោក
Bidenចូលកាន់ដំណៃង៕

បេក់សាយ

កៃសងួមហាផ្ទៃបាននយិយ
ថា ប៉ូលិស បានឃាត់ខ្លួន
មនុសៃសបៃហៃល២០០នាក់
ក្នុងនោះមនឥសៃសរជនឆ្នើម
គណបកៃសបៃឆំងជចៃើនរូប
នៅឯជំនួបមួយរបស់កៃុមអ្នក-
នយោបាយឯករាជៃយនងិគណ-
បកៃសបៃឆំងនៅក្នុងទីកៃុងម៉ូស្គូ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍។
ការឃាត់ខ្លួនមនុសៃសទាំង-

នោះបានកើតឡើងសៃបពៃល
មនការបង្កៃបទៅលើចៃតនា
គំទៃវិមនកៃឹមឡាំងបនា្ទាប់ពី
ការចាប់ខ្លួននិងដាក់គុកអ្នក-
នយោបាយគណបកៃសបៃឆំង
លោកAlexeiNavalnyដៃល
បានវលិតៃឡប់ពអីាល្លមឺង៉ម់ក

បៃទៃសរសុៃសុីវញិកាលពីខៃមករា
កៃយពីជសះសៃបើយពីការ-
ពុលទីភា្នាក់ងារបៃព័ន្ធបៃសាទ។
លោកAndreiPivovarov

អ្នករៀបចំពៃតឹ្តកិារណ៍នោះនងិ
ជនាយកបៃតិបត្តិនៃអង្គការ
OpenRussiaជកៃុមមួយ
មនមលូដា្ឋាននៅចកៃភពអង-់
គ្លៃស បានបៃប់សា្ថានីយវិទៃយុ
EchoMoskvyថាវៃទិកានៅ
ទីកៃងុមូ៉ស្គូដៃលតៃវូបានគៃង
ធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍នងិអាទតិៃយគជឺ
ការជួបជុំនៃកៃុមអភិបាលរង-
កៃុងមកពីទូទាំងបៃទៃស។
រូបភាពវីដៃអូពីទីភា្នាក់ងារ

សារពត័ម៌នRussiannews
បានបងា្ហាញឱៃយឃើញថាខណៈ
វៃទិកាកំពុងដំណើរការប៉ូលិស
បានចលូទៅក្នងុអគរនងិបាន

ចាប់ផ្តើមឃាត់ខ្លួនអ្នកចូលរួម
និងនាំពួកគៃដាក់ចូលក្នុង
រថយន្តប៉លូសិដៃលកពំងុរងច់ាំ
នៅខងកៃរចួជសៃចនោះ។
កៃសងួមហាផ្ទៃបាននយិយ

ថាមនសុៃសបៃហៃល២០០នាក់
តៃវូបានឃាតខ់្លនួហើយការសុើប-
អង្កៃតមួយកំពុងដំណើរការ។
សកម្មជនជចៃើននាក់ដៃល

តៃវូបានឃាតខ់្លនួបាននយិយ
កាលពីលា្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាពកួគៃ
តៃវូបានដោះលៃងមកវញិប៉នុ្តៃ
តៃូវបញ្ជាឱៃយបងា្ហាញមុខនៅ
តុលាការនៅពៃលកៃយ។
ប៉ូលិសបាននិយយថាអ្នក

ដៃលតៃូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង-
នោះ មិនអនុវត្តតាមវិធានការ
សុខភាពបៃឆំងកូវីដ១៩ឱៃយ
បានតៃឹមតៃូវទៃ ទោះបីជ

រូបភាពវីដៃអូ បានបងា្ហាញឱៃយ
ឃើញមនុសៃសភាគចៃើនក្នុង
ចំណោមពួកគៃបានពាក់
ម៉ាស់ក៏ដោយ។ពួកគៃបាន
នយិយថាអ្នកខ្លះក្នងុចណំោម
ពួកគៃដៃលចូលរួមវៃទិកានៃះ
មនទនំាក់ទនំងជមយួ«អង្គ-
ការមួយមិនគួរឱៃយសា្វាគមន៍»។
ប៉ូលិសបាននិយយថា៖

«អ្នកចលូរមួទាងំនោះខ្វះឧប-
ករណ៍ការពារខ្លនួ។សមជកិនៃ
អង្គការមួយដៃលសកម្មភាព
របស់ពកួគៃតៃវូបានចាតទ់កុថា
មិនគួរសា្វាគមន៍នៅលើទឹកដីបៃ-
ទៃសរសុៃសុីស្ថតិនៅក្នងុចណំោម
អ្នកចូលរួមវៃទិកានោះដៃរ»។
លោកVladimir Kara-

Murzaអនុបៃធាននៃមលូនធិិ
FreeRussiaFoundation

ជអង្គការមិនរកបៃក់កមៃ
មនមលូដា្ឋានទៅទកីៃងុវ៉ាសុនី-
តោនបានចៃករំលៃករូបភាព
មួយពីខងក្នុងរថយន្តប៉ូលិស
កៃយពីលោកតៃូវបានគៃ
ឃាត់ខ្លួននោះ។
លោកKara-Murza បាន

និយយថា គត់តៃូវបានគៃ
ដោះលៃងដោយបានបន្ថៃមថា
ការសុើបអង្កៃត តៃូវបានធ្វើ
ទៅលើការងាររបស់អង្គការ
មួយដៃលគៃមិនសា្វាគមន៍។
អង្គការOpenRussiaតៃូវ

បានគៃហាមនៅក្នុងបៃទៃស
រុសៃសុីនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ដោយ
អនុលោមតាមចៃបាប់ដ៏ចមៃូង-
ចមៃសមួយ ដោយបាន
កំណត់គោលដៅលើកៃុមអង្គ-
ការបរទៃស ដៃលតៃូវបានគៃ

ចោទថាបានជៃៀតជៃកកិច្ច-
ការនយោបាយ។
សារពត័ម៌នTVRainបាន

ឱៃយដឹងថាលោកYevgeny
Roizman អតីតអភិបាល-
កៃុង Yekaterinburg និង
សមជិកកៃុមបៃឹកៃសាកៃុងម៉ូស្គូ
លោកYuliaGalyaminaក៏
តៃូវបានគៃឃាត់ខ្លួនដៃរ។
ខណៈដៃលពត័ម៌នអពំកីារ-

ឃាត់មនុសៃស បានកើតឡើង
លោករដ្ឋមន្តៃីការបរទៃសអា-
មៃរិកAntonyBlinkenបាន
អំពាវនាវឱៃយបញ្ចប់ការធ្វើទុក្ខ-
បុកម្នៃញលើសំឡៃងឯករាជៃយ
ដោយបានកត់សម្គាល់ឃើញ
ថាវិមនកៃឹមឡាំងបានឃាត់
ខ្លួនមនុសៃសទាំងនោះដោយ
គ្មានហៃតុផលពិតបៃកដ៕

សហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្តេលីនិងជបុ៉នឆ្លើយតបនឹង«ការទូតវ៉ាក់សំាង»
របស់ចិនជាមួយការសនេយចេកចាយ១ពានល់ានដូសនៅឥណ្ឌ-ូប៉ាសីុហ្វកិ

បូ៉លិសរុសេស៊ីឃាត់ខ្លនួមនុសេសបេហេល២០០នាក់ក្នង៊នោះមានឥសេសរជនគណបកេសបេឆំាងជាចេើនរូប
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ភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីវ៉ាក់សំាងកូវីដអាចធ្វើឱៃយលោក
Netanyahuឈ្នះឆ្នោតអីុសៃអៃលឆ្នោំ២០២១ឬទៃ?

សភាសៃមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវ
ឱៃយមនការរួបរួមគ្នោបៃឆំងរដ្ឋបៃហារ

សៅ សម្ភស្ស 

បៃទៃស អុសីៃអៃល  នងឹ រៀប- 
ចំ ការ បោះឆ្នាត លើក ទី៤ នៅ 
ចុង  ខៃ មីនា ខាង មុខ  ខណៈ នា-
យក រដ្ឋ មនៃ្តី  អុីសៃអៃល  លោក  
Benjamin Netanyahu ហាក ់
មាន សងៃឃឹម ចៃើន  ខណៈ កម្មវិធី 
វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩  របស់ លោក 
ទើប ទទួល បាន ជោគជ័យ  ដៃល 
ជា កត្តា ធ្វើ ឱៃយ បៃក្ខភាព ដទៃ ពបិាក 
នឹង បៃកួត បៃជៃង ជាមួយ លោក 
បន្តិច។  

ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍  កៃយ ការ- 
បោះឆ្នាត ចុង កៃយ បង្អស់ 
របស់ អុីសៃ អៃល កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
បៃទៃស អុីសៃអៃល តៃូវ ដាក់ 
បៃទៃស ក្នុង គៃ អាសន្ន  ដោយ- 
សារ ជំងឺ កូវីដ១៩។ កៃយ មក 
នៅ ខៃ ឧសភា  លោក  Netan-
yahu និង គូ បៃជៃង របស់ លោក 
គឺ លោក Benny Gantz បាន 
បង្កើត រដា្ឋាភិបាល បងៃួប បងៃួម 
មយួ ក្នងុ គោល បណំង រមួ គ្នា ទប-់ 
ទល់ នឹង ជំងឺ  ក៏ ដូច ជា វិបត្តិ 

សៃដ្ឋកិច្ច ដោយ អះអាង ថា  
បៃទៃស រឹងមាំ  លុះ តៃ មាន ស្ថិរ - 
ភាព  នយោបាយ ។

សម្ព័ន្ធភាព របស់ អ្នក ទាំង ២ 
មាន សពុល ភាព រយៈពៃល ៣ឆ្នា ំ 
ប៉ុន្តៃ តៃូវ បាន រំសាយ ចោល វិញ 
នៅ ក្នុង ខៃធ្នូ នៅពៃល ដៃល Ne 
tan yahu  បដិសៃធមិន អនុម័ត 
ថវិកាឆ្នាំ ២០២១ បណ្ដាល ឱៃយ 
មាន  ការបោះ ឆ្នាត ថ្មី  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ២ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ដៃល គៃង 
នងឹ ធ្វើ ឡើង នៅថ្ងៃ ទ ី២៣  ខៃ មនីា 
ខាង មុខ។

លោកNetanyahuនិង លោក 
Gantzពៃម ទំាង បៃក្ខភាពនយោ-  
បាយ  និង អ្នក បោះឆ្នាត ផង ដៃរ 
នោះ  សទុ្ធតៃ បាន សម្តៃង ក្ដ ីពៃយួ- 
បារម្ភ នឹង វដ្ដ យុទ្ធ នាការ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ គណបកៃស មិនចៃះចប់  មិន 
ចៃះ ហើយនៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 
ប៉ុន្តៃ សមៃប់ អ្នក នយោបាយ 
ជើង ចាស់ ដូច លោក  Netan-
yahu នៅតៃ ស្វិតសា្វាញ  ដើមៃបី  
បៃកួត បៃជៃង  ជាមួយ បៃក្ខភាព 
នយោបាយ ដទៃ ទៀត  ដោយ 

សងៃឃឹម ថា  អាច នឹងនាំ មុខ គៃ  ១ 
ជំហាន ជាមួយ នឹង យុទ្ធនាការ 
វ៉ាក់ សំាង  ដៃល ទទួល បាន 
ជោគជ័យ របស់ លោក ។ 

បន្ថៃម ពី នៃះ  អ្នក នយោបាយ 
អាយុ  ៧០បា្លាយ រូបនៃះ  ក៏ ធ្លាប់ 
បង្កើត ពៃឹតិ្ត ការណ៍ បៃវត្តិ សាស្តៃ 
ធំធៃង មួយដោយ  បាន ធ្វើ កិច្ច ពៃម-  
ពៃៀង បៃកៃតកីម្ម ជា បៃវត្តសិាស្តៃ 
មួយ ជា មួយ បៃទៃស នៅ អារ៉ាប់ 
ចំនួន ៤បៃទៃស ផងដៃរ។

លោកធ្លាប់ អះអាងថា  កិច្ច - 
ពៃម  ពៃៀង ជា មយួ បៃទៃស អារ៉ាប ់ 
រួមមាន អារ៉ាប់រួម  បៃទៃសបារ៉ៃន  
បៃទៃស មា៉ារ៉ុក  និង ស៊ូដង់ បង្កើត 
យគុ សមយ័ ថ្ម ីនៅ មជៃឈិម បពូ៌ា  នងិ 
បំបិទ មាត់ អ្នក ដៃល តៃង ថា  ការ- 
បង្កើត ចំណង រវង បៃទៃស នៅ 
លើ ពិភព លោក ជាមួយ នឹង បៃ- 
ទៃស  អុីសៃអៃល  នឹង មិនមាន 
ភាព បៃសើរ ទៃ  បៃសិន បើ ជម្លាះ 
បា៉ាឡៃស្ទីន មិន ទាន់ ដោះសៃយ 
ចៃញ ។

ប៉នុ្តៃ បើទោះប ី មាន ភាព ជោគ- 
ជ័យ ស្តៃងៗនៃ គោល នយោ- 

បាយ របស ់លោក Neta nyahu  
យ៉ាង ណ ក្ដី  ការ ស្ទង់ មតិតៃួសៗ   
បង្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ពី លទ្ធផល មិន 
ទាន់ ចៃបាស់ លាស់ នៅ ឡើយ ថា  
លោក Netanyahu នឹង ទទួល 
ជ័យ ជម្នះ ធ្វើជា នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
នៅ អាណត្ត ិកៃយ ទៀត  ដោយ- 
សារ អ្នក ខ្លះ យល់ ថា  លោក ខ្វះ 
គោលការណ៍ ចៃបាស់លាស់ ក្នុង 
ការ បង្កើត រដា្ឋា ភិបាល។

ឧទាហរណ៍ការស្ទង់ មតិ តម 
ទូរទសៃសន៍ មួយ  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ 
សបា្ដាហ ៍មនុ បាន បង្ហាញថា  ស្ទើរ- 
តៃ ១ ភាគ៣នៃ អ្នក បោះឆ្នាត 
ជន  ជាត ិអារ៉ាប ់  អុសីៃ អៃល ទាងំ- 
អស់ ចង់ ឱៃយ លោក Netanyahu 
ធ្វើ ជា នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ដដៃល។ 

នៅ ក្នុងការ ស្ទង់មតិ មួយ ធ្វើ 
ឡើង  ដោយ វិទៃយាសា្ថាន បៃជាធិ ប- 
តៃយៃយ អុីសៃអៃល បង្ហាញ ថា 
បៃមាណ ៣១% នៃ អ្នក បោះ - 
ឆ្នាត   គំទៃ ឱៃយ លោក Neta- 
nyahu បន្ត ធ្វើជា នាយក - 
រដ្ឋមនៃ្តី ដដៃល  ខណៈ បៃមាណ  
៥៦%  ទៀត មិនគំទៃឱៃយ លោក 

ធ្វើ ជា នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ត ទៀត ទៃ។
យ៉ាងណមិញ  ការ ស្ទង់ មតិ 

នៃះមិន បាន បង្ហាញ ថា មាន 
មនសុៃស ប៉នុា្មាន អ្នក  ដៃល បាន ចលូ- 
រួម ធ្វើ ការ ស្ទង់ មតិ នៃះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ  
បាន បង្ហាញ ពី ហៃតុផល នានា  
ដៃល បៃក្ខភាព នីមួយៗ នៅខ្វះ 
ចនោ្លាះ ។ 

ដោយឡៃក  ការស្ទង់មតិ IDI 
មួយ ផៃសៃងទៀត កាល ពី សបា្តាហ៍ 
មុន បាន បង្ហាញ ថា  បៃជាជន 
អុីសៃអៃល ចំនួន  ២ ៩%  យល់ 
ថា  ការ បោះឆ្នាត នាពៃ ល ខា ង- 
មុខ នឹង  ផ្តល់ ចម្លើ យ  ជាក់ ចៃបាស់ 
អំពី សមត្ថភាព នៃ ការ ដឹកនាំ 
របស ់ នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ខណៈ - 
ពៃល នោះ  អ្នក គំទៃ គណបកៃស 
Likud របស់ លោក  Netanya-

hu មាន សុទិដ្ឋិ និយម  ពោលគឺ 
មាន ចំនួន បៃមាណ ៥២% ។

Colin Shindler អ្នក សិកៃសា 
និង ជា អ្នក និពន្ធ សៀវភៅ  «The 
Rise of the Israel Right: 
from Odessa to Hebron» 
បាន នយិយ ថា  ទោះបជីា លោក  
Netanyahu ជា នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី 
អុសីៃអៃល ដបំងូ គៃ  ដៃល នៅ តៃ 
កាន ់តណំៃង  បើ ទោះ ជា មាន ការ- 
ចោទបៃកាន់ អំពី អំពើ ពុក រលួយ 
ក្នងុ ពៃល កាន ់តណំៃងក ៏ដោយ  ក ៏
លោក  Netanyahu អាច នឹង 
មាន សងៃឃឹម ទទួល បាន ជោគ ជ័យ  
ក្នងុ ការបោះឆ្នាត  នោះ គ ឺដោយ- 
សារ តៃ អ្នក បោះឆ្នាត ទុក ចិត្ត 
លោក ថា  ជា បុគ្គល ស័ក្តសិម នឹង 
ដឹកនំា បៃទៃស ទៀត ៕

ប្ក់ សាយ 

បៃទៃស មយី៉ានម់ា៉ា  កពំងុ ស្ថតិ- 
នៅ ក្នងុ«ពៃលវៃលា ងងតឹ បផំតុ »  
យោង តម សមាជិក មួយ កៃុម 
ដៃល កពំងុ លាក ់ខ្លនួ  ខណៈ ដៃល 
ពកួគៃ បាន ស្នើ ឱៃយ កៃមុ អ្នក តវ៉ា បន្ត 
ការ រួម សាមគ្គី តទៅ ទៀត  ហើយ  
បៃទៃស ដៃលរង ប៉ះពល់ ដោយ 
រដ្ឋ បៃហារ នៃះ បាន ឈាន ដល់ 
សបា្តាហ ៍ទ ី៧ របស ់ខ្លនួ  នៅ កៃម  
ការ គៃប់គៃង របស់ យោធ។ 

បៃទៃសនៃះ  បាន ធ្លាក់ ក្នងុ ភាព- 
វឹកវរ ចាប់ តំង ពី យោធ  បាន 
បណ្តៃញ មៃដឹកនាំ សុីវិល លោក- 
សៃី  អ៊ុងសាន ស៊ូជី  ចៃញពី អំ-
ណច នៅ ថ្ងៃទ ី១ កមុ្ភៈ ដោយ បាន 
បង្ក ឱៃយ មាន ការ បះបោរ ទៃង់- 
ទៃយ  ធំ មួយ  ដៃល បាន មើល- 
ឃើញ រប់មុឺន នាក់  ជា រៀងរល់ 
ថ្ងៃ  ធ្វើការ តវ៉ា ទាមទារ ឱៃយ វិល- 
តៃឡប់ ទៅរក លទ្ធិ បៃជាធិប- 
តៃយៃយ ឡើង វិញ ។ 

រដា្ឋា ភិបាល យោធ  បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ការ រឹបអូស យក អំណច របស់ 
ខ្លនួ  មានភាព តៃមឹតៃវូ ជាថ្ម ី ដោយ 
បាន ចោទ បៃកាន ់ថា  មាន ការ បន្ល ំ
សន្លឹកឆ្នាត នៅ ក្នុង ការ បោះ- 

ឆ្នាត នៅ ខៃ វចិ្ឆកិា  ដៃល គណបកៃស 
សម្ព័ន្ធ ជាតិ  ដើមៃបី លទ្ធិ បៃជាធិប- 
តៃយៃយ  របស់ លោក សៃី ស៊ូជី  បាន 
ឈ្នះ យ៉ាង ភ្លូកទឹក ភ្លូកដី ។

ជា ការ ឆ្លើយ តប  សមាជកិ សភា 
ជាប់ឆ្នាត មួយ កៃុម  ដៃល កំពុង 
លាក់ខ្លួន  បាន បង្កើត «សភា 
សៃមល»មយួ ដៃល តៃវូ បាន គៃ 
ហៅថា  គណៈ កមា្មាធកិារ តណំង 
សភា  Pyidaungsu Hluttaw 
(CRPH) ជា ពកៃយ ភាសា ភូមា 
សមៃប់ ប្លុក គៃប់គៃង របស់ បៃ- 
ទៃស  នៃះ  ដើមៃប ីបៃកាស បដសិៃធ 
របប យោធ។  

ខណៈ កៃុម អ្នក តវ៉ា បៃឆំង 
រដ្ឋបៃហារ  បាន បង្វៃរ ទៅ ជួបជុំ 
នៅ  ពៃល រតៃី  ដើមៃបី ផ្គើន នឹង 
បមៃម គោចរ ម៉ាង ៨ យប់ នៅ 
ទទូាងំ បៃទៃស។  អន ុបៃធន ស្តទី ី 
CRPH បាន អពំវ នាវ ឱៃយ បៃជាជន  
បន្ត ការ តវ៉ា បៃឆំង ភាព ផ្តាច់ការ 
«អយុត្តិ ធម៌ របស់ យោធ » ។ 

នៅ ក្នុង វីដៃអូ មួយ  ដៃល តៃូវ 
បាន គៃ បង្ហាះ នៅ លើ គៃហ ទំព័រ 
ហ្វៃស ប៊ុក របស់  CRPH  កាល ពី 
យប ់ថ្ងៃ សៅរ ៍ លោក  Mahn Win 
Khaing Than  បាន និយយថា៖  
«នៃះ  គ ឺជា ពៃល វៃលាងងតឹ បផំតុ  

របស ់បៃទៃស នៃះ នងិ ពន្ល ឺនៅ មនុ 
ពៃះអាទិតៃយ រះ ក៏ បាត់ ដៃរ »។  

លោក  Than អ្នក នយោបាយ  
ដ៏ លៃបីឈ្មាះ  របស់ គណបកៃស  
NLD  ដៃល បាន បមៃើការ ជា បៃ- 
ធន សភា នៅ ក្នុង អំឡុង រដ្ឋ ការ 
របស់ លោក សៃី អ៊ុង សាន  ស៊ូជី  
បាន និយយ ថា៖ «នៃះក៏ ជា ពៃល - 
វៃលា ធ្វើ តៃស្ត បៃជាជន របស់ យើង 
ដើមៃបី មើល ឱៃយ ចៃបាស់ ថា  តើយើង 
អាច តស៊ូ បៃឆំង នឹង ពៃលវៃលា 
ដ៏ ងងឹត បំផុត នៃះ  បាន យូរ បុ៉នា្មាន 
ទៀត ?»។

រួម ជា មួយ សម្ព័ន្ធ មិត្ត ជា ចៃើន 
រូប ទៀត  របស់ លោក សៃី ស៊ូជី  
លោក  Than តៃូវ បាន គៃ ឃុំខ្លួន 
នៅ ក្នងុ ផ្ទះ នៅ ក្នងុ អឡំងុ ដណ្តើម 
យក អំណច កាល ពី ថ្ងៃទី១  ខៃ 
កុម្ភៈ ។  នៃះ បើ យោង តម កៃុម- 
ឃ្លាំមើល របស់ សមាគម ជំនួយ 
ដើមៃបី អ្នក ទោស នយោបាយ។ 

យោធ ដៃល  បាន បៃកាស ខ្លនួ- 
ឯង ថា  ជា កៃុមបៃឹកៃសា រដ្ឋបាល រដ្ឋ 
បាន និយយ ថា  ការ បង្កើត  
CRPH  បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា នឹង 
អំពើ កៃបត់ជាតិ កមៃិត ខ្ពស់ ដៃល 
អាច មាន ទោស អតិបរមា  តៃូវ 
ជាប់ ពន្ធ នាគរ ២២ ឆ្នាំ ៕ 

ប្ជាជន ដើរ ឆ្លង កា ត់ផ្ទាងំ ប ក្ាសពី ការបោះឆ្នោតមានរូប លោ ក  Netanyahu។ AFP 
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ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ 

ក្រោយពីធ្វើបទសម្ភាសដ៏
កក្រោើកពីរឿងរ៉ាវជីវិតរជវង្រោស
អង់គ្ល្រោសជាមួយពិធីការិនី
ប្រោក់ពាន់លានដុលា្លារអ្នកស្រោី
អូប្រោស វីន ្រហ្វី ទស្រោសនាវដ្តី
InStyleចុះផ្រោសាយថាព្រោះនាង
ម្រោហ្គានរឹតត្រោទទួលបានការ-
ចាប់អារម្មណ៍ជាពិស្រោសការ-
តបុត្រោងកាយដ្រោលមនិត្រោមឹត្រោ
ផ្ដោតលើហ្វ្រោសសិនទ្រោថ្រោមទំាង
គិតគូរដល់ប្រោភពផលិតកម្ម
បរិស្ថាននិងនិរន្តរភាព។
ក្នុងចំណោមម៉ូដសម្លៀក-

បំពាក់គិតគូរបរិស្ថានខោខូវ-

ប៊យម៉ាកOutlandDenim
ពណ៌ខ្មៅតម្ល្រោប្រោមណ២០០
ដុលា្លារជាជម្រោើសរបស់ព្រោះ-
នាងម្ចាស់ម្រោហ្គានក្នងុដណំើរ
ទស្រោសនកិច្ចទៅទឹកដីអូស្ដោ្រោលី
កាលពីខ្រោតុលាឆ្នាំ២០១៨
ដ្រោលធ្វើឲ្រោយម៉ាកផលិតនៅ
កម្ពុជាន្រោះមនសម្ទុះខ្លាំង។
សហគ្រោសផលិតខូវប៊យ

OutlandDenimដ្រោលមន
ម្ចាស់ជាជនជាតិអសូ្ត្រោលីបាន
ផ្តល់នវូការអបរ់ំនងិស្រោវាសខុ-
ភាពនៅកន្ល្រោងធ្វើការដល់
បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។
ទោះបីទផី្រោសារមនភាពរអាក-់

រអួលព្រោះវិបត្តិកូវីដ១៩

OutlandDenimនៅត្រោបន្ត
ផលិតសម្លៀកបំពាក់ដ្រោល
មនគុណភាពខ្ពស់ដើម្រោបីរក្រោសា
ការងារប្រោក់ចំណូលនិងជីវ-
ភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រោីនយិោជកិ
ដ្រោលងាយរងគ្រោះនៅក្នុង
ខ្រោត្តកំពង់ចាម។
ស្ថាបនកិសហគ្រោសលោក

ច្រោមស៍បារថលបានលើក
ឡើងថា៖ «យើងគិតគូរដល់
សុខភាពសុខុមលភាពបុគ្គ-
លកិនៅកម្ពជុានងិអសូ្ត្រោលីជា
ចម្រោបងគោរពតាមគោលការណ៍
រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក»។
រីឯេប្រោ៊នសម្លៀកបំពាក់មួយ

ទៀតAshandRose
ក៏ត្រោូវបានវ្រោបសយបរិស្ថាន
Earth911.comចុះផ្រោសាយថា
ជាប្រោ៊នផលិតសម្លៀកបំពាក់
ច្រោញពីរោងជាងដ្រោរនៅកម្ពុជា
ដោយប្រោើប្រោស់វត្ថុធាតុដើម
កប្រោបាសធម្មជាតិសរស្រោរុក្ខ-
ជាតិនិងដំណាក់កាលផលិត
ដោយមិនបន្រោសល់ទុកនូវកាក-
សំណល់ប៉ះពាល់បរិស្ថាន។
ក្រោុមហ៊ុនមួយន្រោះក៏ស្ថិតក្នុង

ដំណាក់កាលបឋមក្នុងការ-
អនុវត្តការផលិតដោយប្រោើ-
ប្រោស់សរស្រោឫស្រោសីក្រោច្ន្រោ
កម្ទ្រោចក្រោណាត់ស្រោសសល់
និងចម្រោញ់វត្ថុធាតុដើមពី
រុក្ខជាតិសុទ្ធផងដ្រោរ។

ស្ថិតនៅរោងជាងម្ដុំស្ទឹង-
មនជយ័េ្របន៊មយួទៀតផ្ដោត
លើសម្លៀកបំពាក់កមុរឈ្មៅះ
ថាTheExtraSmileជា
េប្រោន៊សម្លៀកបពំាក់ដ្រោលត្រោវូ-
បានបង្កើតឡើងដោយស្ត្រោីអរឺ៉បុ
២រូបគឺអ្នកនាង ហ្រោឡ្រោន
ឌីវ៉ូសជាជនជាតិប្រោលហ្រោសុិក
និងសម្រោនថាធូរ៉្រោតលីវីដ
ជាតិបារងំក្រោមដើមទនុកន្លះ
លានដុលា្លារ។
សម្លៀកបំពាក់កុមរស្អាតៗ

ដ្រោលត្រោូវបានដក់លក់អន-
ឡាញគឺជាស្នាដ្រោដ្រោរច្រោញពី

រោងជាងដ្រោររបស់អង្គការPSE
និងFairsewដ្រោលមន
គោលការណ៍លើកកម្ពស់ជីវ-
ភាពអ្នកដ្រោរនិងកាត់បន្ថយការ-
ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។
សហគ្រោសសម្លៀកបំពាក់

គិតគូរបរិស្ថាន TheExtra
Smileបានប្រោតិបត្តិការលក់
ខោអាវកុមរដ្រោលរួមចំណ្រោក
ដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាព
បរិស្ថាននិងសមធម៌។
ប្រោតិបត្តិការលក់បានចាប់-

ផ្ដើមពីខ្រោមិថុនាឆ្នាំ២០១៩
នៅទីផ្រោសារលំដប់ខ្ពស់ក្នុងក្រោុង

បា៉ារីស ឌុយបា្លាំងនៅអៀរឡង់
ព្រោមទាំងបណា្ដាប្រោទ្រោសអឺរ៉ុប
ជាច្រោើនទៀត។
សហស្ថាបនិកសហគ្រោស

អ្នកនាងសម្រោនថាធា្លាប់បាន
ប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្ដិ៍ថា៖«រល់
អ្នកដ្រោលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ
ម៉ដូសម្លៀកបពំាក់គរួត្រោទទលួ
បានភាពរីករយមិនថា ពួក-
គាត់ជាកសិករដំកប្រោបាសជា
ជាងដ្រោរអ្នកលក់អ្នកទញិអ្នក
ប្រោើប្រោស់ខោអាវយើងនោះ
ទ្រោ។គ្រោប់គា្នាគួរត្រោទទួលបាន
ភាពរីករយន្រោះ»៕

បុរីញូវយ៉ក :គំនូរបណ្ដុំរូបឌីជីថល
របស់វិចិត្រោករអាម្រោរិកBeepleបាន
លក់កាលពីថ្ង្រោព្រោហស្រោបតិ៍សម្រោប់
តម្ល្រោកំណត់ត្រោ៦៩,៣លានដុលា្លារ
នៅក្រោុមហ៊ុនដ្រោញថ្ល្រោChristie'sជា
ប្រោភ្រោទគនំរូចក្ខទុស្រោសន៍ដ្រោលផ្គុំឡើងពី
រូបភាពតូចៗ ជាច្រោើន។
«រៀងរល់ថ្ង្រោ:៥ពាន់ថ្ង្រោដំបូង»

បានកា្លាយគំនូរឌីជីថលដ៏ថ្ល្រោបំផុតពុំ
ធា្លាប់មនដ្រោលប្រោើបច្ច្រោកវទិ្រោយាប្លកុឆ្រោន
ដើម្រោបីប្រោកា្លាយកិច្ចការចក្ខុទស្រោសន៍
ទៅជាវត្ថុសិល្រោបៈដ៏ប្ល្រោក។
ក្រោមុហ៊នុChristie'sបានឱ្រោយដងឹថា

Beepleដ្រោលមនឈ្មៅះពិតថាម៉្រោ
វីនគ្រោលម្រោនស្ថតិក្នងុចំណោមវិចិត្រោករ
រស់ដ៏សុីថ្ល្រោបំផុត៣នាក់ រួមជាមួយ

ច្រោហ្វគូនស៍និងដវីដហកនី។
វចិតិ្រោករអាយុ៣៣ឆ្នាបំាននយិាយ

ថាស្នាដ្រោគនំរូឌជីថីលរបស់លោកជា
ប្រោភ្រោទរូប JPEGជាល្រោបាយរចនា
ឡើងរំល្រោចសិប្រោបកម្មសរអត្ថន័យ
នងិការតាងំចតិ្ដមនិខសុពីការគរូគនំរូ
លើផ្ទាំងក្រោដសឡើយ។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំជឿថាយើង

កពំងុត្រោមើលឃើញទពំរ័សករជថ្មីន្រោ
ប្រោវត្ដិសស្ដ្រោសិល្រោបៈ»។
«រៀងរល់ថ្ង្រោ»គឺជាកិច្ចការសិល្រោបៈ

ប្រោភ្រោទNFTឌីជីថលដ្រោលត្រោូវបាន
ដក់លក់ដ្រោញថ្ល្រោនៅតាមក្រោុមហ៊ុន
ធំៗ។អតិថិជនមិនត្រោូវបានបងា្ហាញ
អត្ដសញ្ញាណនោះទ្រោ។
គំនូរផ្គុំត្រោូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អ្រោក

លើគម្រោងដ្រោលចាប់ផ្ដើមកាលពី
ថ្ង្រោទី១ខ្រោឧសភាឆ្នាំ២០០៧ព្រោល
លោកBeepleជាអ្នកឌីហ្រោសាញ
វ្រោបសយដគ៏រួឱ្រោយធញុនងឹការងារម្នាក់
និងចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្នាដ្រោសិល្រោបៈ
បន្ដិចម្ដងៗ ដើម្រោបីបង្កើនសមត្ថភាព
ជំនាញគូររូបនិងឌីហ្រោសាញក្រោហ្វិក។
ក្រោយពីចំណាយព្រោល៥ពាន់ថ្ង្រោ

ជាប់ៗ គា្នា «រៀងរល់ថ្ង្រោ»បានកា្លាយ
ជាបណ្ដុំស្នាដ្រោការងារប្រោចាំថ្ង្រោក្នុង
ទម្រោង់ឌីជីថលដោយចាប់ផ្ដើមពី
របូភាពដ៏សមញ្ញនងិបញ្ចប់ដោយរបូ
ក្រោហ្វិកលម្អិតន្រោតួអង្គចាប់ពីលោក
ដូណាល់ត្រោំនិងម៉្រោឃើលជ្រោកសុន
ក្នុងរូបភាពស្មុគស្មៅញដ្រោលមិនខុស
ពីក្ម្រោងគូរល្រោង៕AFP/HR

េ្រប៊នសម្លៀកបំពាក់៣នៅកម្ពជុាដែលគិតគូរបរិស្ថាន
និងនិរន្តរភាពសូមែបីតែពែះនាងMeghanក៏បែើបែស់

គំនូរផ្គុំឌីជីថលដែលចាយពែល៥ពាន់ថ្ងែលក់បានតម្លែជិត៧០លានដុលា្លារ
សម្លៀក បំពាក់ The Extra Smile  ផលិតនៅកម្ពជុា។ រូបថតសហការី

រូបភាពឌីជីថល បេើពេល  ផលិតអស់  ៥ពាន់ថ្ងេ ស្នាដេលោក Beeple  ។ រូបថតAFP

ពេះនាង មេហ្គាន គេង  ឆុត ខូវប៊យ ម៉ាក Outland Demin    ពេលធ្វើ  ទសេសនកិច្ច ទៅ  អូស្តេលី ។ រូបថតAFP



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខមីនា ឆ្នា២ំ០២១  ភ្នេំពញ បុ៉ស្តិ៍  
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 កៃមុហុ៊ន តាន់ ចុង មូ៉ ធ័ រ ខៃ ម បូ ឌា ភី ធី វ៉ា យ អិ ល ធី ឌី ដៃលជា អ្នក ចៃកចាយ ផ្តាច់មុខ  នូវរថយន្ត នីសៃសាន់ នៅក្នងុ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា និង ជា កៃមុហុ៊ន 
បុតៃ សម្ពន័្ធ របស់ កៃមុហុ៊ន តាន់ ចុង មូ៉ ធ័ រ បឺ៊ ហៃ តនៃ បៃទៃស ម៉ាឡៃសីុ បាន បើក សម្ពោធ ដាក់លក់ ជា ផ្លវូការ នូវ រថយន្ត Nissan NAVARA ស៊ៃរី ថ្ម ីមកកាន់ 
ទីផៃសារ បៃទៃស កម្ពជុា តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ កាលពី រាតៃ ីថ្ងៃ សុកៃ  ទី ៥ ខៃមីនា ឆ្នា ំ២០២១ កន្លងទៅ។  រថយន្ត នីសៃសាន់ Navara បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ 
ជា រថយន្ត ដៃល ស័ក្ត ិសមជា មួយ អាជីវកម្ម ដំណើរ កមៃសាន្ត ឬ ការ ផៃសងពៃង ដោយសារតៃ បាន ភ្ជាប់ មក ជាមួយនឹង បច្ចៃកវិទៃយា ដ៏ ទំនើបៗ ជាចៃើន ដូចជា 
បៃព័ន្ធ តាមដាន ទិដ្ឋភព ជំុវិញ រថយន្ត និង បៃព័ន្ធ សុវត្ថភិព ដទៃ ជាចៃើន ទៀត ដៃល បានធ្វើឱៃយ រថយន្ត នីសៃសាន់ Navara ស៊ៃរី ថ្ម ីនៃះ រឹតតៃ ល្អឥតខ្ចោះ ។ 

ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការរស់នៅ តាមបៃប ទំនើ ប សីុវិល័យ រថយន្ត នីសាៃសាន់ NAVARA ស៊ៃរី ថ្ម ីបាន ភ្ជាប់ មក ជាមួយនឹង អៃកៃង់ ថ្ម ីទំហំ ៨ អិុញ ដៃល 
អាច ភ្ជាប់ ជាមួយនឹង កម្មវិធី «Apple Car Play & Android Auto» ក៏ដូចជា អាច ភ្ជាប់ ជាមួយនឹង បៃព័ន្ធ កមៃសាន្តអារ ម្ម ណ៍តាម Bluetooth និង 
បៃព័ន្ធ បញ្ជា ដោយ សំឡៃង ផងដៃរ ។ សមៃប់ ព័ត៌មន បន្ថៃម ទាក់ទង ទៅនឹង រថយន្ត នីសៃសា ន់ គៃប់ មូ៉ ដៃល នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា អាច ចូលទៅ កាន់ 
គៃហទំព័រ ផ្លវូការ របស់ កៃមុហុ៊ន នីសា ន់ www.nissan.com.kh/ ឬ តាមដាន នៅលើ ហ្វៃ ស បុ៊ ក ផ្លវូការ របស់ កៃមុហុ៊ន នីសា ន់ fb.com/Cambo-
diaNissan/ ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលៃខ 023 993 338, 061 556 690, 023 900 271, 063 966 588 និង 053 953 688៕

រថយន្តនីស្សាន់Navara 2021ត្រវូបានដាក់សម្ពោធជាផ្លវូការនៅកម្ពជុា

អគ្គនាយកធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈជួបសម្ត្រង
ការគួរសមជាមួយឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡ្រស៊ី

អគ្គនាយកធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈជួប
សម្ត្រងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមជាចាន់តូ

 អគ្គនាយកធនាគារ កម្ពជុា សាធារណៈ លោក Ong Ming Teck កាលពី ថ្ងៃទី ១១ ខៃកុម្ភៈ បាន ជួប 
សម្តៃង ការគួរសម ជាមួយ ឯកអគ្គ រាជទូត ម៉ាឡៃសីុ បៃចំា កម្ពជុា ឯកឧត្តម Eldeen Husaini Mohd 
Hashim ។ ក្នងុ ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច នោះ លោក Ong បានបៃគល់ ជូនសៀវភៅ ១ កៃបាល ទុកជា អនុសៃសាវរីយ៍ 
កមៃស់ ១៦៨ទំព័រ ស្តអំីពី សា្ថាបនិក ធនាគារ Public Bank ដោយ សៀវភៅ នោះ មន ចំណងជើង ថា       
« Legendary: The Man. The Mission. The Masterclass – Tan Sri Dato’ Sri Dr Teh 
Hong Piow» ។ លោក Ong ក៏បាន ណៃនំា លោក ពៅ សុ វណា្ណា រិ ទ្ធ ិ(Peou Sovannarith) ជា អគ្គនាយក 
ថ្ម ីនៃ កៃមុហុ៊ន Campu Securities Plc  និង លោក Soh Jiun Hong បៃធាន គៃប់គៃង ទូទៅ កៃមុហុ៊ន 
ធានារា៉ាប់រង Campu Lonpac Insurance Plc ឱៃយសា្គាល់ឯកអគ្គរាជទូត ផងដៃរ ៕ 

 អគ្គនាយកធនាគារ កម្ពជុា សាធារណៈ លោក Ong Ming Teck កាលពី ថ្ងៃទី២៦ ខៃកុម្ភៈ បាន ចូលជួប 
សម្តៃង ការគួរសម ជាមួយ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទៃសាភិបាល ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពជុា ។ នៅក្នងុ ដំណើរ 
ទសៃសនកិច្ច នោះ លោក Ong ក៏បានបៃគល់ ជូនសៀវភៅ ១ កៃបាល ដល់ ឯកឧត្តម ស្តអំីពី សា្ថាបនិក ធនាគារ 
Public Bank ។ សៀវភៅ កមៃស់ ១៦៨ ទំព័រ នោះ មន ចំណងជើង ថា  «Legendary: The Man. 
The Mission. The Masterclass – Tan Sri Dato’ Sri Dr Teh Hong Piow »៕

 Email: socialite@phnompenhpost.com ១៤



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  បៃធាន កៃុម របស់ 
ពៃះខ័នរាជស្វាយរៀង សឿយ 
វិសល បាន ចាត់ ទុក ការ យក ឈ្នះ 
កៃមុ អគ្គសិនី កម្ពជុា រហូត ដល់ 
៦-១ សមៃប់ ការ បៃកួត បើក- 
ឆកលីគ កំពូល កម្ពជុា នៅលើ 
ទឹក ដី ខ្លនួ ឯង កាល ពីថ្ងៃសៅរ៍ ថា 
វាពិតជា មានសរៈសំខាន់ សមៃប់ 
កៃុមទំាង មូល បុ៉ន្តៃ  កៃុម គិរី វង់- 
សុខសៃន ជ័យ មិនអាច យក 
កមា្លាងំ ចិត្ត ដៃល កើត ចៃញពី ការ-  
ឈ្នះ កៃមុអាសីុអឺរុ៉ប ដើមៃបី ទៅ បន្ត 
យក ឈ្នះ លើ កៃមុអង្គរថាយហ្គរឺ 
សមៃប់ការ បៃកួត នៅ កៃ ទឹក ដី 
កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ  មៃសិល មិញ  
នោះ ទៃ។

ខៃសៃ ការពារ សឿយ វិសល បាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ល្ងាច 

ថ្ងៃអាទិតៃយ មៃសិល មិញ ថា៖ «ការ- 
ឈ្នះ កៃមុអគ្គសិនី ៦-១ វាពិត ជា 
មាន សរៈ សំខាន់ ខា្លាំង ណាស់ 
សមៃប់ កៃមុ របស់  យើង ពៃះ វា 
ជា ការ បៃកួត ដំបូង  អី៊ចឹង ការ- 
ឈ្នះនៃះ វាធ្វើ ឱៃយ ពួកយើង មាន 
កមា្លាងំ ចិត្ត និង ទំនុក ចិត្ត  សមៃប់ 
ការ បៃកួត បនា្ទាប់ ទៀត»។

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ    ទាក់ ទង 
ទៅនឹង បៃព័ន្ធ លៃង និងចង្វាក់ 
លៃង របស់ កៃមុស្វាយរៀង នៅ 
ពៃល ពួក គៃ បាន យក ឈ្នះ កៃមុ 
អគ្គសិនី កម្ពជុា នៅ កីឡដ្ឋាន ខៃត្ត 
ស្វាយរៀង កាល ពី យប់ ថ្ងៃសៅរ៍ 
នោះ   សឿយ  វិសល បានអះអាង 
ថា ពួក គៃធ្វើ មិនទាន់បាន  ល្អ ទៅ 
តាម គោលដៅ នោះ ទៃ។ 

បៃធាន កៃមុជមៃើសជាតិ កម្ពជុា 
សឿយ វិសល បាន បញ្ជាក់ថា៖ 
«កៃមុ របស់ យើង នៅ តៃ ធ្វើ  មិន  

ទាន់  បាន  ល្អ ទៅ តាម អ្វី ដៃល 
ពួកយើង បានដក់ គោលដៅ 
នោះទៃ ពៃះ គោលដៅ របស់ 
យើង មិនសំខាន់ ថា យើង បាន 
ទាត់ ចូល ទី ទៅ លើ កៃមុអគ្គសិនី 
កម្ពុជា បុ៉នា្មាន គៃប់ឡើយ តៃ 
សំខាន់ ទៅ លើ បៃព័ន្ធ លៃង និង 
ចង្វាក់ លៃង របស់ កៃមុ យើង»។

 សឿយ វិសល ដៃល ជាអ្នក រក 
បាន គៃប់ បាល់ មុន គៃ  ឱៃយ កៃមុ- 
ស្វាយ  រៀង នោះ បាន បន្ថៃម  ថា៖ 
« នៅ មុនការ បៃកួតនៃះ យើងចង់ 
ឱៃយ បៃព័ន្ធលៃង និង ចង្វាក់លៃង 
របស់ យើង បាន ល្អ បៃសើរជាង 
ការ បៃកួត កាល ពី ថ្ងៃសៅរ៍ នោះ 
បុ៉ន្តៃ តាម រយៈការ បៃកួត ផ្ទាល់ 
យើង នៅ មិន ទាន់ ពៃញ ចិត្ត  បុ៉នា្មាន 
ទៃ ដោយសរ ពួក យើង លៃង អត់ 
សូវ បាន ល្អ ទៅតាម គោល ដៅ 
បានដក់ ចៃញ ហៃតុ នៃះ ពួក យើង 

នឹង បំពៃញ  នៅ ចនោ្លាះ ខ្វះ ខាតឱៃយ 
កាន់ តៃ ល្អ  សមៃប់ ការ បៃកួត  
បនា្ទាប់»។

តាម រយៈការ បៃកួត កាលពី 
ថ្ងៃសៅរ៍ នោះ កៃមុ ស្វាយ រៀង រក 
បាន ដល់ ៤ គៃប់ គិត តៃមឹ នាទីទី  
៣១ និង បាន បន្ថៃម ២ គៃប់ទៀត 
នៅ តង់ទី ២ ដោយ ក្នងុ នោះ ខៃសៃ - 
បៃយុទ្ធកាមៃរូន និង  ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  
អេស្ប៉ាញ Miguel Angel 
Junco Martinez រក បាន មា្នាក់  
២ គៃប់  ចំណៃក ២ គៃប់ ទៀត ជា 
ការ ទាត់  ្រហ្វីឃីក របស់ សឿយ 
វិសល និង គៃប់បាល់  របស់ បៃក់ 
មុនីឧត្តម ខណៈ ១ គៃប់ របស់ 
អគ្គិសនី កម្ពុជា រក បាន ដោយ 
កីឡាករ  ស ទី នៅនាទីទី ៣៥។

ផ្ទយុ ពី នៃះ កៃមុ គិរីវង់សុខសៃន 
ជ័យ មិនអាច យក ឈ្នះ លើ កៃមុ 
មា្ចាស់ផ្ទះ អង្គរ ថាយហ្គរឺ ដើមៃបី នំា 

យក ៣ពិន្ទ ុតៃឡប់  ទៅ ផ្ទះ វិញ ដូច 
ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្តបាន នោះ ទៃ គឺ ពួក- 
គៃ បានចាញ់ កៃមុ មា្ចាស់ ផ្ទះ ២-០ 
ហើយបាន ធា្លាក់ ពី លៃខ ២ មក 
ឈរ នៅលៃខ ៣ វិញ ដោយ មាន 
៣ពិន្ទដុដៃល ចំណៃក   ស្វាយរៀង 
ឡើង ទៅឈរ នៅ លៃខ២ សៃប- 

ពៃល កៃមុ កំពុង ឈរ នៅ លើកំពូល 
តារាង ភ្នពំៃញ កៃន  កៃមុ ឈ្នះ 
៣ពិន្ទ ុថ្ងៃបើក ឆក ណាហ្គាវីល 
រួមទំាង កៃមុ មាន ១ពិន្ទ ុខៃត្ត ពៃវៃង 
វិសខា និង កៃមុ ទ័ព សុទ្ធតៃ តៃវូ  
បាន លើក ពៃល បៃកួត ដោយ សរ 
វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ៕ 

សឿយ វិសាល អប់អរ ការរក បានគេប់បាល់ជាមួយមិត្ត រួមកេមុ  ។ សហ ការី

ទោះឈ្នះអគ្គសិនីកម្ពជុា ៦-១តែសឿយវិសាលថាយើងមិនទាន់សមែចតាមគោលដៅ

ការឈ្នះជាប់គ្នាជាកាដូឥតខ្ចោះ
សមែប់គែបូង្វកឹថ្មីSampaoli

កេុង បា៉ារីស : គៃប់ បាល់ នៅ 
ចុង ម៉ាង ទាំង ២វគ្គ ពី កីឡាករ 
Florian Thauvin និង 
Michael Cuisance  ជួយ ឱៃយ 
កៃុម  Olympique de Mar-
seille (Marseille) ឈ្នះ កៃុម 
Brest ៣-១ ក្នងុ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង  ក្នងុ   
ការបៃកតួ នៅ កៃប ខណ័្ឌ Ligue 1 
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ខណៈ លោក 
Jorge Sampaoli  ធ្វើ ពិធី ខួប 
កំណើត គមៃប់ អាយុ ៦១ ឆ្នាំ  
ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ ជាប់ គ្នា ២ 
លើក តាំង ពី  តៃូវ បាន តៃង តាំង 
ជា អ្នក ចាត់ ការ ថ្មី របស់ កៃុម ។

« វា ជា ជោគ ជ័យ  ១ ដៃល មិន 
សូវ ជា  ទាក់ ទង នឹង តាក់ ទិក ជាង 
ថាម ពល ផ្លូវ ចិត្ត នោះ ឡើយ » ។ 
នៃះ ជា បៃសសន៍របស់ លោក  
Sampaoli កៃយ កា្លាយ ជា 
គៃូបង្វឹក ទី ១ របស់  Marseille 
ដៃល ដឹក នាំ កៃុម ឈ្នះ ទាំង ២ 
បៃកួត ដំបូង នៅ លីគ គិត តាំង ពី 
លោក Elie Baup ធ្វើ បាន  
ក្នុងខៃ សីហ ឆ្នាំ ២០១២ ។

បុរស សញ្ជាតិ អាហៃសង់ ទីន 
លោក Sampaoli  បន្ត ថា ៖ « វា 
ជា ជ័យ ជម្នះ មួយ  ដៃល បាន មក 
ដោយ ថាម ពល ផ្លវូ ចតិ្ត នងិ ដោយ 
ឆន្ទៈ ។ វា ធ្វើ ឱៃយ ពួក យើង  បំពៃញ 
កិច្ច ការ ដោយ មាន ភាព ស្ងប់- 
ស្ងាត់  ជាង មុន ។ យើង បាន ឃើញ 
ពី  សមគ្គី ភាព របស់ កៃុម  និង 
ភាព រកី រាយ នៃ ជយ័ ជម្នះ ។ ឥឡវូ 
នៃះ យើង តៃវូ តៃ ចាប ់ផ្ដើម ពងៃងឹ 
ការ លៃង  ឱៃយ បៃសើរ ឡើង ៗ  » ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Arkadiusz Mi-

lik ស៊ុត ឱៃយ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Mar-
seille បើក ការ នាំ មុខ  ពៃល  
បៃកួត នៅ កីឡដ្ឋាន  Velo-
drome ឈាន ដល់ ម៉ាង បន្ថៃម 
បង្គៃប់ ទៅហើយ ពោល គឺ នៅ  
នាទីទី ៤៥+១ មុន នឹង Lilian 
Brassier តៃត ឱៃយ កៃុម   Brest 
តាម ស្មើ វិញ ជាមួយ នឹង ការ នៅ 
សល ់២០ នាទ ីចងុ កៃយ នៃ ការ- 
បៃកតួ   ក្នងុ សបា្ដាហ ៍ទ ី២៩ របស ់
កៃុម ទាំង ២  នៃះ ។

នាទីទី៨៨ ខៃសៃ បមៃើ សញ្ជាតិ 
បារាំង Thauvin មាន ឱកាស 
ស៊ុត បាល់ បំប៉ាង សំណាញ់ ទី 
ពីការ បញ្ចូន បាល់ របស់   Luis 
Henrique ធ្វើ ឱៃយ Marseille 
នាំ មុខ ជា ថ្មី  ហើយ នៅនាទីទី 
៩០+៣ Cuisance ដៃល ទើ ប 
ដូរ ចូល នៅ នាទីទី ៨៤ ជួយ ធានា 
៣ពិន្ទុ ឱៃយ កៃុមមា្ចាស់ ផ្ទះ  ជាមួយ 
នឹង ការ ស៊ុត បាល់ ក្នុង លម្ហ ទម្លុះ 
សំណាញ់ យ៉ាងអស្ចារៃយ ។ 

លោក  Sampaoli  និយយ 
ដល់ ការស៊ុត បញ្ចូល ទី របស់  
Thauvin ថា ៖ « គៃប់ បាល់ 
របស់ Thauvin នោះ មាន 
សរៈសំខាន់ ណាស់ សមៃប់  
ពួក យើង ។ គៃ បាន បំពៃញ 
បំណង របស់ ខ្ញុំ  ដើមៃបី ឱៃយ ខ្ញុំ មាន 
ភាព រីក រាយ នៅ ថ្ងៃ កំណើត » ។

ជ័យ ជម្នះ នៃះ  រំកិល Mar-
seille ឡើងដល់ លៃខ ៥ ដៃល 
មាន សិទ្ធិ ចូលរួមបៃកួត បៃជៃង 
ក្នងុកៃប ខណ័្ឌ  ថ្ម ី Europa Con-
ference League របស ់អឺរ៉ុប   
រដូវកាល កៃយ ៕ AFP/VN

Man Cityបន្លាយការនំមុខកាន់តែឆ្ងាយ
កេុង ឡុងដ៍ : កៃុម Man-

chester City បង្ហាញ ពី ភាព 
ខា្លាំង របស់ ពួក គៃកាន់ តៃ ខា្លាំង 
ឡើងៗ ក្នុង នាម ជា កៃុម មួយ 
ដៃល មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង 
ចៃើន កៃម ការ ដឹកនំា របស់   
លោក Pep Guardiola 
ដោយ ការ យកឈ្នះ ៣-០ លើ 
កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ Fulham កាល ព ី  
ថ្ងៃ សៅរ៍ ដើមៃបី បនា្លាយ ការ នាំ- 
មខុ  ក្នងុ តារាង ពនិ្ទ ុនៃ កៃប ខណ័្ឌ 
Premier League រហតូ ដល ់
ទៅ ១៧ ពិន្ទុ។

គៃប់ បាល់ ទាំង ៣ គៃប់  
កើត ឡើង នៅ ១៥នាទ ីដបំងូ នៃ 
តង់ ទី ២ ពៃលខៃសៃ ការពារ 
John Stones ពៃម ទាំង ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ ទាំង ២ រូប Gabriel 
Jesus និង Sergio Aguero 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី មា្នាក់ ១គៃប់ 
ជួយ ឱៃយ កៃុម Man City រំកិល 
កាន់ កាន់ តៃ កៀក ទៅ នឹង ការ- 
ឈ្នះ ពាន លគី ជា លើក ទ៣ី ក្នងុ 
រយៈ ពៃល៤ឆ្នាំ ។

កៃុម បិសច កៃហម Man-
chester United ដៃល 
នៅលំដប់ ទី២ នៅសល់ ២ 
បៃកួត ក្នុង ដៃ គិត តៃឹម ថ្ងៃសៅរ៍ 
តៃ កៃមុ Man City តៃវូ ការ តៃមឹ 
តៃ ១៤ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ ពី ៨ 
បៃកួត ចុង កៃយ របស់ ពួក គៃ 
ដើមៃបី យក ពាន Premier 
League មក កាន់ ក្នុង ដៃ  ។

លោក Pep ថ្លៃង  កៃយ ការ 
បៃកួត   បញ្ចប់ ថា ៖ « ថាម ពល 
(ភាពស្វាហប់) របស់ កៃុម 
នៅ រដូវកាល នៃះ គឺ បៃសើរ 

ណាស។់ នៅ វគ្គ ទ ី២ គ ឺសខំាន ់
ណាស់។ វា ជា ជ័យ ជម្នះ ដ៏មាន 
សរៈសំខាន ់សមៃប់ពួក  យើង 
ហើយ  យើង កាន់តៃ កៀក មៃន 
ទៃន ហើយ (ឈ្នះ ពាន) » ។

លើស ពី នៃះ ទៀត កៃុម របស់ 
លោក Pep កំពុង ស្ថិត នៅ ផ្លូវ 
ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ឈ្នះ ពាន ដល់ 
ទៅ ៤ ក្នងុ ១រដវូកាល ដៃលបើ 
ធ្វើ បាន មៃន  នោះ គឺ  ជា បៃវត្តិ-
សស្តៃហើយ ។ 

មុន ការ បៃកួត ជើង ទី២ វគ្គ 
១៦ កៃុម ចុង កៃយក្នុងកៃប-  
ខណ័្ឌ Champions League 
ទល ់នងឹ កៃមុ អាល្លមឺង៉ ់Borus-
sia Monchengladbach 
នៅ កៃុង ប៊ុយ ដប៉ៃស នា ថ្ងៃ 
អង្គារ គៃូបង្វឹក ទៅ ពី តំបន់ 
កាតាឡាន ់ លោក Pep ធ្វើការ- 

ផ្លាស ់ប្ដរូ កឡីាករ សខំាន ៗ់  ចនំនួ 
៧រូប ដោយ  Kevin De Bru-
yne, Ilkay Gundogan និង 
Riyad Mahrez តៃូវ អង្គុយ 
កៅអី កីឡាករ បមៃុង រហូត ដល់ 
ចប់  ៩០ នាទី ផ្លូវ ការ តៃ ម្ដង ។

« ខ្ញុំ នឹង ទៅ ដល់  ប៊ុយ ដប៉ៃស  
ដោយ មានកៃមុ មយួ ដៃល មាន 
ទមៃង ់ ល្អ តាម រយៈ ការ ផ្លាស ់ ប្ដរូ   
នៃះ » ។ នៃះ ជា ការ បន្ថៃម របស់ 
លោក Pep ដៃល បាន ធ្វើ ការ- 
ឆ្លាស ់ កឡីាករ ឱៃយ ចលូ លៃងមាន 
ចំនួន  ចៃើន  ជាង គៃ បំផុត នៅ  
Premier League រហតូ ដល ់ 
៩៤ លើក  នា រដូវកាល នៃះ ។

ពាក ់ពន័្ធ ការ ប្តរូ ផ្លាស ់កឡីាករ 
នៃះ លោក  Pep បាន បៃប់  ថា 
៖ « ពៃល ខ្លះ  កីឡាករ មិន មាន 
ជនំឿ ចពំោះ ការ សមៃច របស ់ខ្ញុ ំ

ឡើយ។ ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយគៃប់ គ្នា មាន 
ចណំៃក រមួ ។ ពៃល ខ្លះ វា ជា រឿង 
ពិបាក តៃ គៃប់គ្នា  តៃូវមាន 
ចំណៃក រួម ពៃល ឈ្នះ ហ្គៃម 
នមីយួ ៗ   ហើយ យើង នងឹ បញ្ចប ់
រដូវកាល ដោយ  ជោគ ជ័យ អម 
ជាមួយនឹងការ បៃឹងបៃង  ឱៃយ 
អស់ លទ្ធភាព គៃប់គ្នា តាម 
ដៃល អាច ធ្វើ បាន » ។

តៃ យ៉ាង ណា  ក៏នៅ មាន ការ- 
សងៃសយ័ តចិ តចួ ថា  អ្នក ចាត ់ការ 
សញ្ជាតិ អៃសៃប៉ាញរូប នៃះ នឹង 
អាច បន្ថៃម ពាន  Premier 
League ទី ៣ បាន ឆប់  ដូច 
ពាន  La Liga របស់ អៃសៃប៉ាញ 
និង Bundesliga  របស់ 
អាល្លមឺង៉ ់ជាមយួ កៃមុ  Barce-
lona និង  Bayern Munich 
ឬ អត់ ៕ AFP/VN

Stones (សា្ដា)ំ សុ៊តឱេយ Man City នំាមុខ Fulham ១-០ អំឡុងការ បេកួត នៅ Premier League។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗនេះ  
សេប់  តេ អតីត  កញ្ញាឯក ចក្ក - 
វាឡ  កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨ សេី- 
សេស់ វ័យ  ២៥ឆ្នាំ ជា បុប្ផា ដុះ  
នៅ    លើ ទឹក  ដីនេខេត្ត កំពង់ ចាម   
កញ្ញា រឿន ណាត បង្ហើប ថា របូ 
នាងចង់ រៀប ការ ឆប់ៗ នឹង  គេ 
ដេរ បង្កើត នូវភាព ភា្ញាក់ផ្អើល  
ដល់ពីមហាជន អ្នកគាំទេ តាម 
បណា្តាញ សង្គម ។ 

អតីត  កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ ឆ្នាំ- 
២០១៨ កញ្ញា រឿន ណាត 
ដេល   ទទលួបន ការអញ្ជើញ  ធ្វើ 
ជា គណៈកម្មការ  នេ កម្មវិធី  បេកួត 
Miss Universe Cambodia  
2020 និង កម្ម វិធី ជេើសរើស 
ធីតា  ឯក សងេ្កាន្ត ឆ្នាំ ២០២១ 
របស ់ ទូរទសេសន៍ ជាតិ កម្ពុជា- 
តារា   សម្តេង   សេី   អភិ វឌេឍ     ពី  តារា ម៉ូ- 
ដេល និង ជា កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពុជា 
ឆ្នា ំ២០១៨  ផសូ្ត សារ  ខ្ល ីមយួ ឃ្លា  អម  
ដោយ  រូប ថត   មួយ    សន្លឹក ដ៏  សេស់-  
សា្អាត  ថា៖« ខ្ញុំឃើញ  គេ រៀប ការ   
ចិត្តចង់ត េ រៀប កាដេរ » កេយ ពី        
បន ចូល ពិធី មង្គល ការ មិត្ត ភក្តិ 
នាពេល កន្លង    មក នោះ ។  រំពេច-   
នោះ ក៏ មានការ ចូល   Like និង 
Comments យ៉ាងចេើន  
ហើ យ    ក៏ មាន អ្នកចុច  សួរ-  
តេង់ៗ    ថា៖«ពេល ណា ទើប    
ដល់ វេន   បង  ណាត ម្ដង ?»។ 

យ៉ាងណា គេ ក៏ មិន-  
ទាន  ់ទទួល បន ការ បក-  
សេយ  ប ញ្ជាក់ ពី កញ្ញា 
រឿន ណាត ឡើយ - 
ទាំង  ជា  ការ តប សារ   
និង ការលើក ទូរ  ស័ព្ទ 
បញ្ជាក ់ខណៈ  ភ្នពំេញ-  
ប៉ុស្តិ៍ ក៏ មិន   អាច  ទំ- 
នាក  ់ ទំនង   ទៅ កញ្ញា  
បន    ផង  ដេរ ដើមេបី  -   
បក  សេយ  បន្ថេម   ។ 

គួរ កត់ សមា្គាល់ -  
អតីត ជា កញ្ញាឯក-  
ចក្កវាឡ កម្ពុជា ឆ្នាំ - 
២០១៨  កញ្ញា រឿន 
ណាត   ដេល   សេូប បន  
បេជា បេិយភាព   ខ្លាំង  ពី 
មហា ជន    កាល ព ី   ជា តណំាង 
ឱេយ  កម្ពុជា   នៅក្នុង ការ បេកួត  
បវរកញ្ញា ចក្កវាឡ   ពិភព- 

លោក   ឆ្នាំ ២០១៨ និង កេយ មក  
ផុសផុល នឹង   ទីផេសារ   ថតកុន ថត  សេប៉ត 
នានា   និង   ថត MV   បទ  ចមេៀង     ជា  
ហូរហេ  ដេល នេះ គឺ ជា ការ បោះ- 
ជំហាន  ដ៏ ល្អ ឆ្ពោះ   ទៅ រក ភាព  ជោគ- 
ជ័យ លើ វិថី សិលេបៈ  ខណៈ  រូប- 
សម្ផសេសវិញ      កាន់  តេ សេស  ់ ផូរផង់  

ជា  ទី បេតី  នេ  កេមុ  កន្លង់  
ចង់ ចោម រោម   សុំ ឃុំ 
គេង   ជា មា្ចាស់ បេះ- 

ដូង    ។  ជាក់ ស្តេង បង ្ក 
ការភា្ញាក់ផ្អើល ពីម- 
ហា  ជន ដេល   តារា 
សម្តេង   សេ ី អភ វិ ឌេឍ 
ខ្លនួ ព ី តារា  ម៉ដូេល 
និង    កញ្ញាឯក-
ចក្ក វាឡ កម្ពុជា  
ឆ្នា ំ ២០១៨ កញ្ញា 
រឿន ណាត ហា៊ាន 
បង្ហាញ មុខ  មាត់ 
ពិត  គូស្នេហ៍ ពេល  
កពំងុ បណ្តើរ គា្នា នៅ 
ឯ តំបន់  កមេសាន្ត 
នៅខេត្ត សៀម- 
រាប  កាល  ពចីងុ ឆ្នា ំ 
២០១៩  កន្លង - 
មក   ៕ 
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អតីតកញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៨ កញ្ញា រឿន  ណាត សេប់តេ 
បង្ហើប ថា ចង់ រៀបការ នឹងគេ ដេរ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

សេសី្អាត រឿន ណាត 
អតីតកញ្ញាឯកចក្កវាឡ កម្ពជុា 
ឆ្នា២ំ០១៨។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក

នៅ សេពីៅ (ឆ្វេង) ពេល បេកួត វាយដាក់ទេងុ ហើយ ពេលនេះ នាង បន ចាប់ យក កីឡាឃិកបុកសិុង។សហ ការើ

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  បេភេទ កីឡា បេយុទ្ធ  
Kick Boxing (ឃិកបុកសិុង) 
ដេល ធ្លាប់ ជេក នៅ កេម  សហ- 
ព័ន្ធកីឡាបេដាល់  គុន ខ្មេរ និង ធ្លាប់ 
ឈ្នះ មេដាយ សីុហ្គេម ឆ្នា ំ២០១៩ 
នៅ ហ្វីលីពីន នោះ គឺ បច្ចុបេបន្ន 
បនផ្តាច់ ខ្លនួ និង បន  បង្កើត ជា  
សហព័ន្ធ  កីឡា បេដាល់ ឃិកបុក- 
សិុងកម្ពជុា ដោយ មាន រចនាសម្ពន័្ធ 
ថ្ម ីបុ៉ន្តេ ទំាងថា្នាក់ ដឹក នំា គេ ូបង្វកឹ  
និង កេុមអត្តពលិក នៅ តេ    ខ្ចី ពី 
បេដាល់ គុន ខ្មេរ ទំាង សេងុ។

ក្នងុ កិច្ច សមា្ភាសន៍ តាម ទូរស័ព្ទ 
ជាមួយ ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍  លោក  ហេង  
សុឃន  ដេល បច្ចបុេបន្ន ជា បេធន 
សហព័ន្ធ កីឡា បេដាល់ ឃិកបុក- 
សិុង កម្ពជុា   បន បេប់ ថា  សហព័ន្ធ 
បន បង្កើតឡើង  ដោយ មានការ- 
ទទួល សា្គាល់ ពី កេ សួង អប់ រំ  យុវជន  
និង កីឡា  និង  គណៈកមា្មាធិការ- 
ជាតិ អូឡំា ពិក កម្ពជុា   ចំណេក  រចនា- 
សម្ពន័្ធនេ  ការ ដឹក នំា  សុទ្ធ តេ អ្នក- 
មាន ជំនាញ កីឡា  ហើយ យើង 
បន ជេើស រើស គេ ូបង្វកឹ វ័យ ក្មេង 
មាន បទ ពិសោធ  ល្អ  និង អត្តពលិក 
មាន សមត្ថភាព   ដើមេបី តេៀម ទៅ 
ចូល រួម  ការ បេកួត សីុ ហ្គេម  លើក- 
ទី ៣១   នៅ បេ ទេស វៀត ណាម 
ចុង ឆ្នា ំ២០២១  នេះ ។ 

លោក  ហេង  សុឃន  បន  បន្ត  
ថា ៖« សមាស ភាព ថា្នាក់ ដឹក នំា 
របស់ សហព័ន្ធនេះ  មានខ្ញុំ ជា 
បេធន  ឯក ឧត្តម  តេម  មឺុន  ជា 

បេធន កិត្តយិស  លោក  មិុល  កាដូ  
និង  លោក  ប៉េន  កាក់  ជា អនុ - 
បេធន  លោកសេ ី កេវ  ច័ន្ទមុន្នី  
ជា អគ្គ លេខធិការ  លោក មេធវើ  
ផេង  វណ្ណៈ  ជា អគ្គ លេខធិការ រង  
និង មាន សមាជិក ចំនួន ៥ នាក់ 
ទៀត ។  ចំណេក គេ ូបង្វកឹ គឺ  គណៈ 
កម្មការ  បន សមេតិ សមេងំ យក 
ចំនួន ៤ នាក់  មាន លោក  ជា  រិទ្ធ  
អតី តគេ ូជមេើស ជាតិ គុន ខ្មេរ  ឆ្នាំ 
២០២០  ជា គេូ ធំ  រួមទំាង  មាន 
អតីត កីឡាករ  បឺត  ខំ , សៅ  បុ៊ន- 
នឿន  និងលោក គេ ូ សាន់  សៅ- 
យ៉ាន់ ជា គេជំូនួយ» ។ 

 ទាក់ ទង ទៅ នឹង សមាស ភាព 
កេមុ  អត្តពលិក  តេៀម ហ្វកឹ ហាត់ 
ក្នងុ កេមុជមេើសជាតិ លោក ហេង 
សុឃន បន បេប់  ថា គណៈកម្មការ  
បន សមេច ជេើស រើស  យ៉ាង តេមឹ- 
តេវូ មាន ចំនួន ១២ នាក់  ក្នងុ នោះ 
មាន កីឡាការិនី ចំនួន ៤ នាក់ និង 
បមេងុ  ២ នាក់ និង កីឡាករ ចំនួន 
៦ នាក់  បុ៉ន្តេ  លោក បន បដិសេធ 
មិន   បង្ហាញ ឈ្មាះ អ្នក ទំាង នោះ  
ដោយ ហេតុ នេះ  សហព័ន្ធ  កំពុង 
រង់ ចំា ការ ទទួល សា្គាល់ ជា ផ្លវូ ការ 
ពី កេ សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
សិន ។  លោក បន្ថេម ថា៖  « យើង 
មាន ទី តំាង  និង   សមា្ភារ ហ្វកឹ ហាត់ 
ល្អ គឺ   នៅ ក្នងុ សា្តាត  ចាស់ តេ ម្តង  
បុ៉ន្តេ ដោយ បញ្ហា កូវើដ ១៩  ផ្ទះុ ជា 
ថ្ម ី យើង ផ្អាក  សិន» ។  

យ៉ាង ណា ក៏ដោយ    កីឡាការិនី 
ឆ្នើម  ជមេើស ជាតិ បេដាល់ សកល  
នៅ  សេ ីពៅ បន  សមេច ចិត្តឈប់ 

ពី បេដាល់ សកល   ទៅ ហាត់  ឃិក- 
បុកសិុង  វិញហើយ  ដោយ សងេឃឹម  
ថា អាច ទទួល បន ជ័យជម្នះ នៅ 
លើ ឆក អន្តរជាតិ ។  កីឡាការិនី 
ធ្លាប់វាយដាក់ទេងុ នៅ  សេ ីពៅ 
បន   បេប់  ថា ៖« ខ្ញុំ បន  ជាប់ ជា 
ជមេើស ជាតិ បេ ដាល់ សកល ចំនួន 
៣ ឆ្នា ំ បុ៉ន្តេ ពេល នេះ  ខ្ញុ ំសមេច 
ចិត្ត ចូល ហាត់ កីឡា ឃិកបុកសិុង  
វិញ  ដោយ មើល ឃើញ ថា  មាន 
លទ្ធភាព បេ កួត បេជេង លើ ឆក 
អន្តរជាតិ បន ។   ខ្ញុ ំធ្លាប់ វ៉េ ក្នងុ កីឡា 
បេយុទ្ធ  មាន ចេញ ដេ  ចេញ ជើង  
អី៊ចឹង  សងេឃឹម ថា  ល្អ ជាង បេដាល់ 
សកល  ហើយ ខ្ញុ ំបន សំុ ទៅ មេ   គឺ 
គាត់ បន អនុញ្ញាត រួច ហើយ » ។

ចំណេក លោក  តេម  មឺុន ជា  
បេធន សហព័ន្ធកីឡា  បេ ដាល់ 
គុន ខ្មេរ  និង ជា បេធន កិត្ត ិយស 
សហព័ន្ធ  កីឡា បេដាល់ ឃិកបុក- 
សិុងកម្ពជុា   បន បេប់  ថា ៖ « កន្លង 
មក កីឡា  Kick  Boxing  តេវូ បន 
កេ សួង អប់ រំ ដាក់ ឱេយ  នៅ ក្នុង 
បេដាល់  គុន ខ្មេរ  ដោយមាន ខ្ញុ ំជា 
អ្នក គេប់ គេង  ហើយ ពេល ចេញ 
ទៅ សីុ ហ្គេម  កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៩  
នៅ បេទេស ហ្វី លីពីន យើង 
ដណ្តើម   បន មេដាយ សំរឹទ្ធចេើន 
ហើយ ពេលនេះ ទោះ មាន សហ- 
ព័ន្ធ ផេសេង គា្នា  បុ៉ន្តេ យើង នៅ តេ 
សហការ គា្នា  ពេះ របៀប បេកួត 
ក្ត ីធន ធន កីឡាករ ក្ត ី គេ ូបង្វកឹ ក្តី  
មាន បេពភ ចេញ ពី បេដាល់ គុន 
ខ្មេរ  គេន់តេ  កេបាច់ បេកួត ខុស គា្នា 
បន្តចិ បន្តចួ បុ៉ណ្ណោះ »៕

ឃិកបុកសិុង ខ្ចីធនធានពីគុនខ្មែរ ទៅ 
បង្កើតសហព័ន្ធថ្មី បុ៉ន្តែរំពឹងជោគជ័យ

សុខៗកញ្ញាឯកចក្កវាឡឆ្នាំ២០១៨
រឿនណាតបង្ហើបថាចង់រៀបការ 
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