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ខោអាវកុមារគិតគូរបរិស្ថានដេរនៅកម្ពុជាច្នេម៉ូដ
កេមឥទ្ធិពលជនល្បីៗក្នុងលោក...ទំព័រ១៣

កេុមWolvesឈ្នះLeedsខណៈលទ្ធ-
ផល០-០កើតមានហើយ...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្តកីឡា

 ដីកា បង្គាប់ឱៃយលោក សម រងៃសី៊ និង អតីតសមាជិក នៃ អតីត គណបកៃសសង្គៃះ ជាតិ ៨នាក់ទៀត  ចូលខ្លនួ មក បំភ្លតុឺលាការ  ។ រូបថត សហ ការី

កេសួងសាធារណការ
និងភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាកេសា
ពីការធ្វើផ្លវូកេវាត់កេងុ
បេវេងជិត២០០គ.ម.

លោកនាយករដ្ឋមន្តេចុីះ
សួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋរង-
គេះដោយទឹកជំនន់
នៅខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង សាធារណ- 
ការ   និង ដឹកជញ្ជូន  ជាមួយ ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធបាន និង កំពុង ពិភាក្រសា 
ពិគ្រះ យោបល់ ស្តីពី ការសាង-  
សង ់ផ្លវូ ក្រវាត ់ក្រងុ ទ៤ី  ដោយ មន្ត្រ ី   
អះអាងថា  គម្រង ផ្លវូ ថ្ម ីន្រះ  ម ន 
ប្រវ្រង ១៩៥គីឡូម៉្រត្រ  ដ្រល 
ឆ្លងកាត ់ខ្រត្ត ចនំនួ៤។  ភាគ ីពាក់- 
ព័ន្ធ ក៏ បាន សិក្រសា ពី ការគ្រប់ គ្រង  
ទបស់ា្កាត ់ការទន្ទ្រន ដ ីចណំ ីផ្លវូ  នងិ 
តម្រូវការ ហ្រដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ ន ្រ 
ប្រព័ន្ធ ចម្រះ ទឹក កខ្វក់ ផង ដ្ររ ។

លោក វា៉ា សុឹម សុរិយា  អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ ក្រសួង សាធារណការ  និង 
ដឹកជញ្ជូន ថ្ល្រង ពី ម្រសិលមិញ ថា  
ក្រសួង សាធារណការ  និង ដឹក- 
ជញ្ជនូ  នងិ ភាគ ីពាកព់ន័្ធ ទាងំអស ់ 
កាលពី ថ្ង្រ ទី១៩  ខ្រតុលា  បាន- 
ជួប ប្រជុំ គ្នា  ដើម្របី ពិគ្រះ យោ- 
បល់ ស្តីពី ការជ្រើសរីស ទីតាំង 
សាងសង់ ផ្លូវ ក្រវាត់ ក្រុង ទី៤។ 
កិច្ច ពិភាក្រសា នោះ បាន ជជ្រក ពី 
ការគ្រប់គ្រង  និង ការទប់សា្កាត់ 
ការទន្ទ្រន ដី ចំណី ផ្លូវ  និង តម្រូវ- 
ការ ហ្រដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ន្រ ប្រព័ន្ធ 
ចម្រះ ទឹក កខ្វក់ ផងដ្ររ  ប៉ុន្ដ្រ 
លោក ថា មិនទាន់ ដឹង ពី ខ្ទង់ ចំ- 
ណាយ នៅ ឡើយ ទ្រ។

បើ តាម មន្ត្រី នា.ំ..តទៅទំព័រ ៦

 អោម   ប៊ុន ធឿន  
និង  គឹម   សារុំ 

 ភ្នំពៃញៈ   សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្នំ ព្រញ បាន ច្រញ ដីកា 
ដោយ ប ង្គាប់ ឱ្រយ លោក  សម  រង្រស៊ី  
និង អតីត មន្ត្រ៨ីរូប ទៀត ន្រ អតីត 
គណ បក្រស ស ង្គ្រះ ជាត ិ (CNRP)  
ឱ្រយ ចូលខ្លួន ដើម្របី សួរ នាំ នៅ ថ្ង្រ ទី 

១ ១   ខ្រ វចិ្ឆកិា  ឆ្នា ំ២០២០  ពាក ់ពន័្ធ 
ទៅ នឹង អពំើ ឧប ឃាត  ខណៈ អ្នក- 
នំាពាក្រយ តុលា ការ អះអាង ថា 
ដីកា នោះ ជា ការ ជូន ដំណឹង ដល់ 
ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ឱ្រយ ដឹង ជា មុន ។  

 តាម ដី កា កោះ ឱ្រយ ចូល ខ្លួន   
របស់ ព្រះរាជ អាជា្ញា រង   លោក   
ស្រង  ហៀង  ដ្រល ភ្នំព្រញ  ប៉ុស្តិ៍ 
ទទួល បាន កាល ពី ម្រសិល មិញ  

ព្រះរាជ អា ជា្ញា រង   តំ ណាង អយ្រយ- 
ការ អម សាលា ដំបូង រាជ ធានី- 
ភ្នំព្រញ   បាន សម្រច បង្គាប់ ឱ្រយ   
លោក  សម  រង្រសី៊  លោក  អ្រង   ឆ្រ អា៊ាង   
លោក ស្រ ី មូរ សុខ ហួរ    លោក  អូ៊  ច័ន្ទ ឬ ទ្ធិ     
លោក ហូរ  វា៉ាន់  លោក ឡ៊ង  រី  
លោក ម៉្រន  សថុា វរ ិន្ទ្រ  លោក ស្រ ី 
ជូ ឡ៊ង  សូ មូរា៉ា  និង លោក នុត  
រដំលួ ចលូ មក កាន ់សាលា ដបំងូ 

រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ   នៅ ថ្ង្រ ទ១ី១   ខ្រ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០ ២០  វ្រលា ម៉ោង ៨ 
ព្រឹក  ជា កំហិត ដើម្របី ឆ្លើយ ដោះ- 
សា  ការ ចោទ ប្រកាន់  ពី បទ ឧប- 
ឃាត   ប្រ ព្រតឹ្ត  នៅ ក្នង៊ ប្រ ទ្រស កម្ព ៊ជា  
ក្ន៊ង ឆ្នាំ ២០ ១៩ ។   

 លោក   គុជ   គឹម ឡ៊ង   អ្នក នាំ- 
ពាក្រយ អយ្រយ ការ អម សាលា ដំបូង 
រាជ ធានី ភ្នំ ...តទៅទំ ព័រ ៤

ឃុត សុភចរិយា

បនា្ទាយ មាន ជ័យៈ លោក 
នាយ ករដ្ឋមន្ត្រី  ហ៊ុ ន ស្រន  នឹង   
ចុះ ជួប សួរ សុខ ទុក្ខ ប្រជា ពល រដ្ឋ    
រាប់ មឺុន នាក់ ដ្រល រង ផល ប៉ះ ពា ល់ 
ដោយ សារ  គ្រះ    ទឹក ជំនន់  នៅ 
ខ្រត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ នៅ ព្រឹក 
ថ្ង្រ  ទី ២១   ខ្រ តុលា ន្រះ និង ថ្ង្រ 
ស្អ្រក   ខណៈ ខ្រត្ត ដ្រល មន ព្រ ំ- 
ប្រទ ល់ ជាប់ ប្រទ្រស ថ្រ មួយ ន្រះ  
ត្រវូ បាន ទឹក ជំនន់ ជន់  លិច ធ្ងន់ ធ្ងរ   
ជាង គ្រ  និង យូរ ជាង គ្រ ។

 លោក   ហុ៊ន ស្រន បាន ប្រកា ស 
នៅ លើ Facebook Page 
របស់ លោក កាល ពីម្រសិល មិញ  
ថា ៖ «ខ្ញ៊ ំនងឹ បពំ្រញ ការងរ ២ថ្ង្រ  
នៅ ខ្រត្ត បនា្ទាយ មន ជយ័ គ ឺថ្ង្រ ទ ី
២១  និ ង ថ្ង្រ ទី២២  ខ្រ តុលា ឆ្នាំ 
២០២០ មុន នឹង ត្រឡប់ មក ភ្នំ - 
ព្រ ញ វិញ  ដើម្របី ដឹក នាំ ការប្រ ជុំ 
គណៈរ ដ្ឋមន្ត្រី  នៅថ្ង្រទី២៣   ខ្រ 
តលុា  ឆ្នា ំ២០២០ ។ ខ្រត្ត បនា្ទាយ- 
មន ជ័យ ជាខ្រត្ត មួយ  ដ្រល រង - 
គ្រះ ធ្ងន់ ជាង គ្រ និងយូរ ជាង គ្រ  
ដ្រល ចាំបាច់ ត្រូវ ផ្តល់ អា ទិភាព 
សង្គ្រះផង  និង សា្តារឡើង វិញ 
ក្រយ ទឹក ជំនន់ ផង »។

យោង តាម ស្រច ក្តី ប្រកាស- 
ព័ត៌ មនរបស់  រដ្ឋ បាល  ខ្រត្ត - 
បនា្ទា យ មន ជ័យ...តទៅទំព័រ ៦

និងអតីតសមាជិកនេអតីតCNRP៨រូបចូលខ្លនួដើមេបីសួរនំារឿងឧបឃាត

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: មូលនិធិ រូបិយវត្ថ៊ អន្តរជាតិ 
ហៅ កាត់ ថា IMF ប្ត្រជា្ញា បន្ត ជួយ សា្តារ 
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ព៊ជា ក្រយ វិ ប ត្តិ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ ដើម្របី ជំរុញ កំណើន និង ការ- 
អភិវឌ្រឍរបស់ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា ។ 

 ក្នង៊ជនំបួ ជាមយួ លោក អនូ ពន័្ធមនុរីត័្ន 

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ៊
កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ លោក Yasuhisa 
Ojima ប្រធាន តំណាង សា្ថាប័ន IMF 
ប្រចា ំនៅ កម្ពជ៊ា ថ្ល្រងថា លោក ទទលួ- 
សា្គាល់ នូវ ប្រ សិ ទ្ធភាព របស់ កម្ព៊ជា 
ក្ន៊ងការ ប្រ យុ ទ្ធប្រឆំង និង គ្រប់គ្រង 
បានល្អ ប្រសើរ នូវ ការរីក រាលដល ន្រ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ កម្ព៊ជា ជាពិស្រស      

ប្រ សិ ទ្ធភាព ន្រ ការអនុវត្ត នូវ វិធានការ 
មុត ស្រួចថ្មីៗនានា ក្រម ក្របខ័ណ្ឌ 
យទុ្ធសាស្ត្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច ឡើងវញិ ក្រយ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ និង កម្មវិធី គំពារ 
សង្គម ជាដើម ។ 

លោកថ្ល្រងយា៉ោងដូច្ន្រះថា៖« យើងខ្ញ៊ំ 
គំទ្រ សា្មារតី ប្រុងប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ របស់ 
រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការបន្ត តាម- 

ដន ការប្រប្រួល សា្ថាន ការ ណ៍ម៉ោក្រូ- 
ស្រដ្ឋកិច្ច និង បាន លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ បន្ត 
កិច្ចសហការ ជាមួយ ធនាគរជាតិ ន្រ 
កម្ព៊ជា ក្ន៊ងការ ឃា្លាំមើល ការប្រប្រួល 
ន្រ សា្ថានភាព ស្រដ្ឋកិច្ច ទាំង កម្រិត 
សកល និង តំបន់ » ។ 

លោក បាន ថ្ល្រង អះអាងថា ៖« មូលនិធិ 
របូយិវត្ថ ៊អន្តរជាត ិនងឹ បន្ត ជយួ គទំ្រ កម្ពជ៊ា 

តាមរយៈការបន្ត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ    
ជា ប្រព្រណី កន្លងមក ក្ន៊ងនោះ រួមមន 
មូលនិធិ ហិរញ្ញប្របទាន រហ័ស (Rapid 
Financing Facility) ដ្រល អាចជា 
ជម្រើស មួយ បន្ថ្រម សម្រប់ កម្ព៊ជា ក្ន៊ង 
ការបំព្រញ កង្វះខាត ហិរញ្ញប្របទាន 
សម្រប់ ផ្រនការ សា្តារ ស្រដ្ឋកិច្ច ក្រយ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩» ។...តទៅទំព័រ ៩

IMFនឹងបន្តជួយកម្ពជ៊ាក្នង៊ការសា្តារសេដ្ឋកិច្ចកេយពីវិបត្តជំិងឺកូវីដ១៩
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 មុំ   គន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ  ស្ថាន ទូត កម្ពុជា 
បៃចាំ បៃទៃស ថៃ បាន បៃកាស  
ឱៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ស្ថានយី 
ទូ រ ទសៃសន៍ ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៣រ បស់ 
បៃទៃស ថៃ បាន ធ្វើ ការ សុទំោស  
នងិ ដក យក របូ បៃសទ អង្គ រ វត្ត 
ចៃញ ពី ផ្ទៃ ខាង កៃយ នៃ ផ្ទាំង 
ឃោស នា ផៃសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម 
របស់ គៃ ហើយ  បនា្ទាប់ ពី មាន 
បៃតិ កម្ម ពី បៃ ជា ពល រដ្ឋ កម្ពជុា ។

 ស្ថាន ទូត កម្ពជុា បៃចំា បៃទៃស 
ថៃ ដៃល បាន បង្ហោះ  សរ ដោយ 

ភ្ជាប់ នឹង លិខិត របស់  លោក  
ចាក់ គៃីត   ឌីរៃ កវឌៃឍនា ឆៃ  អគ្គ- 
នាយក រង   ផ្នៃក កិច្ច ការ សជីវ កម្ម  
នៃ កៃមុ ហុ៊ន  BEC Multi media 
Company Limited បាន ឱៃយ 
ដងឹ ថា ការ សុ ំទោសនៃះ បាន ធ្វើ 
ឡើង កៃយ ពី ស្ថាន ទូតក ម្ពុ ជា  
បាន ទំនាក់ ទំនង ទៅ កាន់ ស្ថានយី 
ទរូ ទសៃសន ៍ប៉សុ្តិ៍ លៃខ ៣   ដើមៃប ីសុ ំ
ការ បក សៃយ   ដោយ សរ កុន 
នៃះ មិន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កម្ពជុា ។

លខិតិ ដដៃល នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា  បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បាន បៃត ិកម្ម 
យ៉ាង ខា្លាំង តាម កម្ម វិធី បណ្តាញ- 

សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក   ទាក់ ទង កុន 
ភគ ថៃ មយួ មាន ចណំង ជើង ថា  
« ស នៃយា ស្នៃហ៍»  ដៃល បាន ចាក់- 
ផៃសាយ នៅ ក្ន ុង ទរូទសៃស ន ៍ថៃប៉ ុស្តិ៍ 
លៃខ៣  ដោយ បាន យក រូប បៃ- 
សទ អង្គរ វត្ត  ទៅ ដាក់ ផ្ទៃ ខាង- 
កៃយ នៃ ផ្ទាងំ ឃោស នា ផៃសាយ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ។ សរលិខិត នោះ 
ក ៏ បាន សនៃយា ថា នងឹ គ្មាន របូ ភព 
បៃសទ អង្គ រ វត្ត  លៃច ឡើង 
នៅ លើ សមា្ភារ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៃរឿង 
«សនៃយា ស្នៃហ៍» ត ទៅ ទៀតទៃ។ 
«  យើង ខ្ញុគំ្មាន បណំង បៃើ បៃស ់
រូប ភព  បៃសទ អង្គ រ វត្ត  ក្នងុ 

ន័យ ទុច្ច រិត ណ មួយ ឡើយ។  
យើង ខ្ញុំ នឹង បន្ត ធ្វើ ការ ដោយ 
បៃុង បៃយ័ត្ន   ដើមៃបី ចៀស វាង 
ផល ប៉ះពាល់ ដៃល កើត ឡើង 
នាពៃល អនាគត  ដៃល នាំ ឱៃយ 
ខូច ខាត ទំនាក់ ទំនង បៃទៃស 
យើង ទាំង ២ » ។  

លោក   បុ៉ក  បូរកៃស  បៃធាន នាយក- 
ដា្ឋាន ភព យន្ត នៃ កៃសួង វបៃបធមប៌ាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  អង្គរ វត្ត  គឺ ជា បៃតិ ក- 
ភណ្ឌ ពិភព លោក ។  ការ បៃើ- 
បៃស់ រូប ភព បៃ សទ អង្គរវត្ត   
មនិ តមៃវូ ឱៃយ សុ ំសទិ្ធ ិសៃដ្ឋ កចិ្ច ទៃ   
តៃ តៃូវ សុំ សិទ្ធិ សីល ធម៌ » ៕

TV3ថៃសំុទោសកម្ពជុារឿងបៃើបៃសាទអង្គរវត្តនៅផ្ទៃខាងកៃយផ្ទាងំឃោសនា

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក  ឯម  ច័ន្ទ មករា 
រដ្ឋ លៃខា ធិ ការ កៃសួង សង្គម- 
កចិ្ច  អតតី យទុ្ធជ ន នងិ យវុនតី-ិ 
សមៃបទា  បាន ចាត ់ទកុការបង្កើន  
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន  ឬ បៃព័ន្ធ- 
ស្វៃង រក ការ ងារ ឱៃយបាន ទូលំ- 
ទូលា យ ដល់ ជន មាន ពិការ ភព 
គឺជា កិច្ច ការ សំខាន់ សៃប ពៃល 
ដៃល បៃទៃស ជាតិ កំ ពុង បៃឈម 
បញ្ហោ ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង គៃះ ទឹក- 
ជំនន់ នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន ។

ការ ថ្លៃង របស ់លោក បៃប នៃះ 
បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នងុ ពិធី បិទ 
សិកា្ខា សលា ពិគៃះ យោ បល់ 
ស្តពី“ី ឱកាស សៃដ្ឋ កចិ្ច សមៃប ់
ជន មាន ពកិារ ភព”នៅ សណ្ឋា- 
គរ កាបំឌូ ីយ៉ាណ  កាលព ី ថ្ងៃ ទ ី
១៩  ខៃតុលា  ដោយ មាន ការ- 
ចូលរួម ពី មន្តៃី ទូត អូស្តៃលី 
បៃចំា កម្ពជុា អង្គការ សង្គម សីុវិល 
និង ជន មាន ពិការ ភព ។

លោក ឯម ច័ន្ទ មករា បាន 
លើក ឡើង ថា ការបង្កើន ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន ឬ បៃព័ន្ធ 
ស្វៃង រក ការងារ ឱៃយបាន ទូលំ- 
ទូលាយ ដល់ ជន មាន ពិការ ភព 
គឺជា កិច្ច សំខាន់ ហើយ ការបង្កើន 
ការ យល់ ដឹង អំពី បទ ដា្ឋាន គតិ- 
យុត្ត ពាក់ ព័ន្ធ កា រកំណត់ អតៃ 
និង បៃប បទ ជៃើស រីស ជន មាន- 
ពិការ ភព ចូល បមៃើ ការងារ 
ជាមួយ អ្នក ជាប់ កាតព្វ កិច្ច 
តៃវូតៃ បន្ត សកម្ម ភព ឱៃយ កាន ់តៃ 
មាន ភព ស កម្ម ។

លោក បានសង្កត់ ធ្ងន់ ថា៖ 
«ការក សង បទដា្ឋាន គតិយុ ត្ត 
ដើមៃបី ផ្គូ ផ្គង សមត្ថ ភព និង 
ការងារ របស ់ជន មាន ពកិា រភព 
ដៃល អាច   ធ្វើ បាន  នងិ ផ្តល ់ការ- 
សមៃ បសមៃួល រក ការងារ ដល់ 
ជន មាន ពិការ ភព ដៃលមាន 

លក្ខណ សមៃបត្ត ិ នងិ សមត្ថ ភព 
បំ ពៃញ នូវ មុខងារ តួនាទី  និង ការ- 
ទទួល ខុស តៃូវ ក្នុង មុខ តំណៃង 
តៃូវ ជំរុញ ឱៃយ សៃប តាម គោល- 
នយោ បាយ របស់ រាជ រដា្ឋា ភិ- 
បាល កម្ពុជា។ ការ តមៃង់ ទិស 
ក្ន ុងកា របង្កើត មខុ របរ សម សៃប 
សមៃ ប់ជ នមា នពិកា រ ភព តាម- 
រយៈ  ការសៃ វជៃ វអំពី តមៃូវ កា រ- 
មូ លដា្ឋាន  និង ការ ពិគៃះ យោ- 
ប ល ់ គរួ ចាប ់ផ្តើម ធ្វើដោយ មាន 
ការ  ពិ ភកៃសា ឱៃយ បាន ល្អិ ត ល្អន់  
ជាមួ យ ជ ន មាន ពិ កា រភ ព។ 

ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩  ជន មាន  ពិ- 
ការភ ព  បាន បមៃើ ការងារ ទាងំ 
ស្ថាប័ នរដ្ឋ  និង ឯក ជន ទូទាំង- 
បៃ ទៃស សរុ បមា ន ៦  ៦៥២ 
នាក់ ក្នុង នោះជន មាន ពិការ- 
ភព ចំនួន  ២ ៨៦០ នាក់ បាន 
ចូល បមៃើ ការ ងារ ក្នងុ កៃសួង និង 
ស្ថា ប័នរ ដ្ឋ ចំនួន ៤០ ។ ចំណៃក 
វិស័យ ឯក ជន វិញ  មាន ជន មាន- 
ពកិារ ភព ចនំនួ ៣ ៧៩២នាក ់
បាន ចូល បមៃើ ការ ងារ ក្នងុ វិស័យ 
ធនា គរ គៃឹះ ស្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ- 
វត្ថុ សណ្ឋា គរ រោង ចកៃ។ នៃះ 
បើ តាម ស្ថតិិ ដៃល កៃសួង សង្គ ម- 
កិច្ច បាន ធ្វើកា រ សក លៃបង នៅ 

រាជធា នី ភ្នំពៃញ  ខៃត្តក ណ្តាល 
និង ខៃត្ត សៀម រាប លើ ១០២ 
អង្គ ភព។ 

រាជរដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា បាន 
អនវុត្ត ផៃន ការ យទុ្ធ សស្តៃ ស្តពី ី
ពិការ ភព ២០១៩-២០២៣ 
ក្នងុ ការ គិត គូ រយ៉ាង ល្អិតល្អ ន់ 
អំពី ការ ដោះ សៃយ ជូន ជន មាន- 
ពិការ ភព  ដើមៃបី បង្កើន កា រងារ 
និង សន្ត ិសុខ សៃដ្ឋ កិច្ច  ក្នងុ គោល- 
ដៅ កាត ់បន្ថយ ភព កៃកីៃ តាម- 
រយៈ ការ លើក កម្ពស់ កំណើន 
ការងារ សមសៃ ប និ ង ការ ពងៃងឹ  
អាជីព  និង មុខរបរ ដើមៃបី បង្កើន 
ជវីភព រស ់នៅ បាន សម រមៃយ ជនូ 
ជន មាន ពិការ ភព។

តាម លោក ឯ ម ច័ន្ទ មករា 
ការ បៃកាស អនុវត្ត កម្មវិធី ផ្តល់ 
សច់ បៃក់ ជូន ពលរដ្ឋ កៃកីៃ  នងិ 
ងាយ រង គៃះ ដោយ សរ ជំងឺ 
ក ូវដី១៩  ជនូគៃសួរ ដៃល មាន 
បណ្ណ សម ធម៌(ទាំង កៃ-១និង 
កៃ-២)បៃមាណ ជាង ៥៦ មុឺន- 
គៃសួរ ដៃល តៃវូ ចណំយ ថវកិា 
បៃមាណ ២៥ លាន ដុលា្លារ ក្នុង  
១ ខៃ  ក្នុ ងនោះ មាន ជន មាន- 
ពិការ ភព ចំនួន  ១០០  ៨៤៤ 
នាក់ (ស្តៃី មាន ពិការ ភព ចំនួន 

៥១ ៧៨២ នាក់)បាន ទទួល 
បៃក់ ឧបត្ថ ម្ភ នៃះ។

លោក ចាន់ សរិន នាយក- 
បៃតិបត្តិ អង្គ ការ ជំនួយ នៃ ក្តី- 
សងៃឃឹម សមៃប ់សហ គម នប៍ាន 
លើក ឡើង ថា  ជន ពិការនៅតៃ 
មាន ឧប សគ្គ ក្នងុ ការ ទទួល បាន 
ឱកាស ការ ងារ  ពៃះ វិស័យ 
មួយ ចំនួន នៅមា ន ការរសី អើង 
និង មិន ទទួល យក ជន មាន- 
ពិការ ភព មក បមៃើ ការ ។ 
លោក បន្តថា បើ រដា្ឋាភិ បាល 
មាន យន្តការ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 
ធ្វើ យ៉ាង ណ ឱៃយ ជន មាន ពិការ- 
ភ ព  ទ ទ ួលបាន ឱកាស ការងារ 
សៃប តាម ផៃន ការ រប ស់ខ្លួន 
នោះ គឺជា រឿង បៃ សើរ ។ 

ជា មួ យនៃះដៃ រ លោ ក  ចាន់ 
សរ ិន បាន ជរំញុ ដល ់ជន ពកិារ 
គៃប់ រូ ប គួរ ពងៃឹ ងសមត្ថ ភព 
និង   ជំនាញ រប ស់ ខ្លួ ន ឱៃយ បា ន 
ខា្លាំង  និង តៃូវ តស៊ូ ក្នុង ការងា រ  
ដើ មៃប ីទ ទលួ បាន នវូ ជវីតិ ការ ងារ 
មួយ បៃកប ដោយ សៃចក្តីថ្លៃ ថ្នូរ  
ខណៈដៃលសង្គម នៅមា ន ការ- 
រីស អើ ង មកលើ ជន មាន ពិកា រ- 
ភ ពនៅ ឡើយ ហើ យ  ឱកាស- 
ការងារ សមៃប់ ជនពិ កា រក៏ 
នៅតៃ មិន ទូលំ ទូលាយ  នោះ។ 

បន្ថៃម ពី នៃះ ទៀត លោក បាន 
បញ្ជាក់ ថា៖  «ជនពិ ការ តៃូវ 
ពងៃងឹ សម ត្ថភព ទំាង២  ទំាង 
ជំនាញ ទន់  និង ជំនាញ  រឹង  ដើមៃបី  
ឆ្លើយ តបទៅ នងឹ ឱកាស ការងារ  
និង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង អ្វីដៃល 
និយោជក  ចង់បាន។ កុំ ឱៃយ គៃ 
ជួល ទៅហើយ យើង ធ្វើកា រ 
មិនកើត គៃ ដៀល ជន ពិការ 
ហ្នងឹ វា ប៉ះ ទាងំ អស ់គ្នា ។ខ្ញុ ំអាច 
និយយ បាន ថា  ភគ រយ ដៃល 
ជន ពកិារ ទទ ួលបាន ជោគ ជយ័ 
គឺ នៅ ទាប ណស់ គឺកៃម ៥០   
ភគ រយ» ៕

មន្តៃី៖ការបង្កើនការផៃសព្វផៃសាយពីការស្វៃងរក
ការងារជូនជនមានពិការភាពគឺជាកិច្ចការសំខាន់

មន្តៃពីន្ធនាគារនិងតំណាងUNរួមគា្នា
ជួយអ្នកជាប់ឃំុរងគៃះទឹកជំនន់

 វ៉ន  ដារ៉ា   

 ភ្នំពេញៈ  មន្តៃី ជំ នាញ នៃ 
ពន្ធនា គរ  និង មន្តៃី តំ ណង ឱៃយ 
អង្គ ការ សហ បៃ ជាតិ បៃ ចាំ នៅ 
កម្ពជុា បាន ជបួ ពភិកៃសា គ្នា ដើមៃប ី
រក ដំ ណោះ សៃយ   ជយួ សង្គៃះ 
ដល ់ជន  កពំងុ ជាប ់ឃុ ំ ដៃល បាន 
ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង លិច ពន្ធនា គរ  
ហើយ បាន ជម្លៀស ចៃញ ទៅ 
កាន ់ពន្ធនា គរ ផៃសៃងៗ គ្នា តាងំ ព ី
ដើម ខៃតុលា  បៃ មាណជាង       
៣ ០០០  នាក់ ។ 

 លោក  នុត  សវនា  អគ្គ នា-
យករង  និង ជា អ្នក នំា ពាកៃយ នៃ អគ្គ 
នាយក ដា្ឋាន ពន្ធនា គរ  បានថ្លៃង  
បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីមៃសលិ-
មិញ ថា  នៃះ ជំ នួប លើក ដំ បូង  
ជា មួយ  លោក សៃី  Pauline 
Tamesis  អ្នក សមៃប សមៃលួ 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ បៃចាំ 
កម្ពុជា  លោក  Pradeep 
Wagle  តំណង ការិយ ល័យ 
ឧត្តម ស្នង ការ សទិ្ធ ិមនសុៃស បៃចា ំ
កម្ពុជា  តំណង  UNICEF    និង 
តំណង កាក បាទ កៃហម អន្តរ-
ជាតិ  ភគី ទាំង ២  ទទួល បាន 
កិច្ចសហការ ល្អ ជា ពិសៃស ការ- 
អប់រំ កៃបៃ ក្នងុ វិស័យ ពន្ធនាគរ 
នៅ កម្ពុជា ។  

លោក   សវនា  ថ្លៃង  ថា៖ « នៃះ 
គ ឺជា ជនំបួ បើក ផ្លវូ ថ្ម ីមយួ សមៃប ់
ធ្វើ ការងារ ជា មយួ គ្នា ។  តាម រយៈ 
លទ្ធផល នៃ ជនំបួ នៃះ  លោក សៃ ី 
Pauline Tamesis  នឹង ទៅ 
ពនិតិៃយ ស្ថាន ភព ដោយ ផ្ទាល ់នៅ 
ពន្ធនា គរ ពៃ ស ផង ដៃរ នៅ ថ្ងៃ 

ពុធ  ទី២១  ខៃ តុលា  នៃះ »។  
 អ្នក នា ំពាកៃយ របូ នៃះ   បាន ថ្លៃង 

ទៀត  ថា ៖ « ជំនួប ការងារ ថ្មីនៃះ  
ពួកគត់  (តំណង អង្គការ 
សហបៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា)  
បាន សហការ គ្នា ជា កៃុម ដើមៃបី 
ជួយ ដល់ យើង ។  ខ្ញុំ បាន ដាក់ 
ជាតារាង តមៃូវ ការ សមា្ភារអនា- 
ម័យ  សៃបៀង  បៃង ឥន្ធនៈ  និង 
ឱសថ  សមៃប ់ជយួ សង្គៃះដល ់
ជនជាប់ ឃុំ ជាង  ៣ ០០០ នាក់  
ដៃល  រង ផល ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ 
ដោយ សរ គៃះ ទឹក ជំនន់ 
ទឹកភ្លៀង» ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា  តណំង 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ បៃចំា 
កម្ពុជា  បាន ទទួល យក សំណើ 
យក ទៅ រិះ រក មធៃយា បាយ ក្នងុ ការ 
ជយួ ហើយ ។ ចពំោះ ការ ស្នើ ដល ់
ការ ជយួ ស្ដារ ហៃដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ឡើង វិញ គឺ ជួយ ជួស ជុល  កៃលម្អ 
ទីតាំង ពន្ធនាគរ ដៃល រងការ- 
ខូចខាត ដោយ ទឹក ជំនន់ ឡើង 
វិញ  បញ្ហោនៃះ តំណង អង្គការ 
សហ បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា 
ក៏ឆ្លើយ តប ជា វិជ្ជមាន ដោយ 
បាន សនៃយាថា នឹង ជួយ ធ្វើ ការ-
ងារ បន្ថៃម ពិសៃស ទៅ លើកំ-
ណៃទមៃង់ បៃព័ន្ធ យុត្ដិធម៌  និង 
គោល នយោបាយ មួយ ចំនួន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹងការ អនុវត្ដ ទោស 
ជំនួស ឱៃយ នៅ កៃ ឃុំ ។

លោក  សវនា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា  
កាល ពពីៃល មនុ  ភ្នាក ់ងារ របស ់
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ ផៃសៃង ៗ  
នៅ កម្ពុជា  មិន ដៃល បាន ធ្វើ 
ការងារ សុីជមៃជាមួយ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន...តទៅ ទំ ព័រ ៤

មន្តេពីេលចូលរួមសិក្ខាសាលាកលពីថ្ងេ១៩ តុលា។ រូបថត កៃសួងសង្គមកិច្ច
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តពីទំព័រ២...ពន្ធនាគារទេ
ជាពិសេសផ្នេកផ្ដល់ជំនួយ
ដោយធ្លាប់ស្ដាប់តេរបាយ-
ការណ៍របស់អង្គការសង្គម
ស៊ីវិលចេើនជាងរាជរដ្ឋាភិ-
បាលទើបនាំឱេយមានការយល-់
ខ៊សមកលើវិស័យពន្ធនាគារ
នៅកម្ពជុា។ដចូ្នេះជនំបួជាមយួ
អ្នកសមេបសមេួលអង្គការ
សហបេជាជាតិបេចាំកម្ពុជា
តំណាងការិយាល័យឧត្តម-
ស្នងការសិទ្ធិមន៊សេសបេចាំ
កម្ពុជា រួមនឹងភ្នាក់ងារកេ៊ម-
ការងាររបស់អង្គការសហបេ-
ជាជាតិបេចាំកម្ពុជានេះគឺជា
ការបើកទពំរ័សករាជថ្មីក្នងុរបប
ការងារ កិច្ចសហបេតិបត្ដិការ
រវាងដេគូអភវឌិេឍន៍ជាមយួអគ្គ-
នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារជាពិ-
សេសទៅលើវសិយ័អបរ់ំកេបេ
តេម្ដង។
លោកសវនាបានបញ្ជាក់ថា

ជនជាប់ឃ៊ំដេលរងផលប៉ះ-
ពាល់ទាំងនៅមណ្ឌលអប់រំ-
កេបេទី២ (ម២) និងនៅ
ពន្ធនាគារខេត្ដបនា្ទាយមានជយ័
សរប៊មានចនំនួជាង៣១០០
នាក់ ខណៈបច្ចុបេបន្នអ្នកជាប់-
ឃ៊ំនៅពន្ធនាគារទទូាងំបេទេស
កម្ពុជាមានចំនួនបេមាណជិត
៤ម៊ឺននាក់។
លោកស៊ឹងសេនករ៊ណា

មន្តេីអង្កេតជាន់ខ្ពស់នេសមា-
គមការពារសិទ្ធិមន៊សេសអាដ-
ហ៊កបានថ្លេងដោយយល់-
ឃើញថា ក្នុងបេតិបត្ដិការ
គមេងជាចេើនរបស់អគ្គ-
នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ គួរតេ
មានការយកចតិ្ដទក៊ដក់ជយួ-
ពីភគីសហគមន៍អន្តរជាតិ។
លោកថ្លេងថា៖ «មណ្ឌល

អប់រំកេបេ មានន័យថា នៅ
ពេលមន៊សេសបានបេពេឹត្តនូវ
ទោសកហំស៊អ្វមីយួហើយតេវូ
ទទួលទោសទណ្ឌនៅក្នុងពន្ធ-
នាគារគឺទទួលបានការកេបេ
ខ្លួន តាមរយៈការរៀនសូតេពី
សីលធម៌ និងជំនាញជាដើម
សមេប់កេបេខ្លួនពេលចាក-
ចេញពីពន្ធនាគារ។ប៉៊ន្ដេយើង
សង្កេតឃើញថាអ្នកទោស
ដេលជាប់ឃ៊ំដចូជាអ្នកទោស
គេឿងញៀនឬចោរកម្មជាដើម
ពេលចេញពីពន្ធនាគារមកវិញ
មិនបានកេបេខ្លួនទេ»។
លោកសេនករណ៊ាក៏ស្នើឱេយ

មានការគិតគូរទៅដល់ស៊ខ៊-
មាលភពឱេយបានដិតដល់
បន្ថេមទៀតដល់ជនកពំង៊ជាប់
ឃំ៊ពេះសង្កេតឃើញថាបច្ចុបេបន្ន
នៅមានការខ្វះចន្លាះនៅឡើយ
ដូចជាភពចង្អៀតណេនក្នុង
ពន្ធនាគារបរិយាកាសក្នុង
ពន្ធនាគារជាដើម៕
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មំុគន្ធា

ភ្នពំេញៈជាការគិតនិងការបា៉ាន់-
ស្មានទ៊កជាម៊នរបស់អ្នកបច្ចេក-
ទេសនេអង្គការស៊ខភពពិភព-
លោក គឺក្នុងរង្វង់បេហេលជា
ពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០២១បេហេល
នឹងអាចមានវា៉ាក់សំងមួយចំនួន
ក្នងុចំណោមវា៉ាក់សំងពី៨ទៅ៩
ដេលអាចយកមកបេើបេស់
បាន។នេះបើតាមអ្នកនំាពាកេយ
កេសួងស៊ខាភិបាល លោកសេី
ឱវណ្ណឌីន។
បើតាមលោកសេីអង្គការស៊ខ-

ភពពិភពលោក(WHO)អង្គការ
ហ្គាវី(GAVI)និងកម្មវិធីជាតិចាក់-
ថា្នាំបងា្ការរបស់កេសួងស៊ខាភិបាល
បានមូលមតិគា្នាដើមេបីរៀបចំធ្វើ-
ផេនការអភិវឌេឍន៍នូវផេនការមួយ
ដេលហៅថាDeployment
Planសមេប់ធ្វើការពិនិតេយមើល
គេប់គេងការបេងចេករួមគា្នានិង
ការមើលថាតើកេម៊ណាដេលតេវូ
ទទួលនូវវា៉ាក់សំងម៊នគេ។
នៅពេលច៊ះសួរស៊ខទ៊ក្ខពលរដ្ឋ

រងគេះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្ត
បនា្ទាយមានជ័យ ពីមេសិលមិញ
លោកសេីថ្លេងថា៖«យើងតេវូគិត
ថាតើបេភេទវា៉ាក់សំងណាដេល
អាចបេើបេស់បាននៅក្នងុបេ-
ទេសកម្ពជុារបស់យើង។ដូចនេះ
ហើយបានជាយើងតេវូមានផេន-
ការមួយចេបាស់លាស់»។
លោកសេីបន្ថេមថា៖«ហើយ

នៅក្នងុថា្នាក់អន្តរជាតិគេគិតរួច-
ហើយ គឺវា៉ាក់សំងដេលទទួល-
បានមកដេលគេហៅថាCOVAC
Facilityអ្នកដេលសមេបសមេលួ
ទទួលខ៊សតេវូលើវា៉ាក់សំងនេះគឺ
សមេប់បេទេសកម្ពជុាយើង គឺ
បេហេលជាអាចតេវូបានគេផ្តល់-

ជូនក្នងុរង្វង់៣ភគរយនេចំនួន
បេជាជន។ដូចនេះបេទេសកម្ពជុា
យើងបានខ្ទង់បេមាណជាជាង
៣លាននាក់»។
អ្នកនំាពាកេយរូបនេះបន្តទៀតថា

អ្វីដេលគេគិតជាបឋមទៀតគេ
តេវូគិតនៅក្នងុចំណោម៣ភគ-
រយដេលនឹងអាចទទួលបានមក
នេះមិនអាចមកម្តងទំាង៣ភគ-
រយនះទេ។ ប៊៉ន្តេអាចនឹងមាន
ការបេងចេកជាដំណាក់ៗ ដោយ-
សរផលិតភពនេវា៉ាក់សំងនេះ
ក៏មានកមេតិដេរ។
លោកសេីថ្លេងថា៖«វាមិនមេន

តេសមេប់បេងចេកតេមកក្នុង
បេទេសកម្ពុជាយើងទេតេតេូវ
បេងចេកនៅទូទំាងសកលលោក។
អី៊ចឹងវាតេវូមានការបេងចេកមួយ
ដេលគេហៅថាការបេងចេក
ដោយស្មើភពគា្នាហើយមានសិទ្ធិ
ស្មើគា្នានៅក្នងុការទទួលបាននូវ
វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩នេះ»។
ស្ថតិក្នងុស្ថានភពដេលកំព៊ង

បេឈមនឹងទឹកជំនន់នេះដេរ ប្តី
បេពន្ធ១គូដេលជាជនជាតិខ្មេរ
តេវូបានរកឃើញមានវិជ្ជមានវីរ៊ស
កូវីដ១៩ បនា្ទាប់ពីពួកគាត់បាន-
វិលតេឡប់មកពីបេទេសអី៊រា៉ាក់
កាលពីថ្ងេទី១៨ត៊លា។ចំណេក
កូនអាយ៊៣ឆ្នាំរបស់គាត់មា្នាក់
តេូវបានប៊គ្គលិកស៊ខាភិបាល
កំព៊ងធ្វើការតាមដនស៊ខភព
បន្តកេយពីការធ្វើតេស្តលើក-
ទី១របស់គាត់អវិជ្ជមាន។
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង

របស់កេសួងស៊ខាភិបាលពីមេសិល-
មិញឱេយដឹងថា ប៊រសជនជាតិខ្មេរ
អាយ៊៣៣ឆ្នាំដេលជាស្វាមីនិង
បេពន្ធរបស់គាត់អាយ៊៣២ឆ្នាំ
ដេលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ
ភូមិអាចារេយលាក់សងា្កាត់អាចារេយ-

លាក់កេង៊ស្ទងឹសេនខេត្តកំពង់ធំ
បានធ្វើដំណើរមកពីបេទេសអី៊រា៉ាក់
ដោយបានឆ្លងកាត់ទីកេង៊ដូហ
និងបន្តជើងហោះហើរនៅបេទេស
កូរ៉េខាងតេបូងហើយបានមកដល់
បេទេសកម្ពជុានៅថ្ងេទី១៨ត៊លា។
កេសួងបញ្ជាក់ថា៖«លទ្ធផល

ធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាករបស់ប៊គ្គល
ជាស្វាមី និងភរិយាទំាង២នាក់
ខាងលើ គឺ វិជ្ជមានវីរ៊សកូវីដ១៩
ដេលផ្តល់ដោយវិទេយាស្ថានបា៉ាស្ទរ័
កម្ពជុាហើយបច្ចបុេបន្នអ្នកជំងឺទំាង
២នាក់ តេវូបានដក់ឱេយសមេក
ពេយាបាលនៅមន្ទរីពេទេយមិត្តភព
ខ្មេរ-សូវៀត»។
សេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថា

អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយ
ប្តីបេពន្ធ២នាក់នេះចំនួន១០៩
នាក់(សេី៣៤នាក់ ក៊មារ៣នាក់
និងទារកមា្នាក់)។ រីឯអ្នកដំណើរ
ចំនួន១០៦នាក់ដេលមានលទ្ធ-
ផលតេស្តអវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩
តេូវបានដក់ឱេយធ្វើចតា្តាឡីស័ក
១៤ថ្ងេ នៅសណា្ឋាគារផេសេងៗគា្នា
ក្នងុរាជធនីភ្នពំេញ។ អ្នកដំណើរ

ចំនួន៦៩នាក់បានធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅក្នងុសណា្ឋាគារ៥ផេសេងគា្នា។ឯ
អ្នកដំណើរចំនួន៣៧នាក់ផេសេង-
ទៀតធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅមណ្ឌល
កងទ័ពជើងអាកាស។
លោកសេីឱ វណ្ណឌីនបេប់ពី

មេសិលមិញថា២នាក់ប្តីបេពន្ធដេល
មានវិជ្ជមានវីរ៊សកូវីដ១៩ មាន
កូនអាយ៊៣ឆ្នាំប៊៉ន្តេកូនរបស់គាត់
លទ្ធផលតេស្តឃើញអវិជ្ជមាន។
លោកសេីថ្លេងថា៖«យើងនៅ

បន្តតាមដនស៊ខភពរបស់កូននេះ
ថា តើគាត់អាចឆ្លងពីឪព៊កមា្តាយ
របស់គាត់ដេរឬអត់តេលទ្ធភព
នេការចម្លងគឺខ្ពស់។ ប៊៉ន្តេយើង
កំព៊ងធ្វើការតាមដនថា តើអាច
ឆ្លងឬយា៉ាងណាដោយការធ្វើតេស្ត
លើកទី១របស់គាត់គឺអវិជ្ជមាន»។
បើតាមលោកសេី ដោយសរ

កូនរបស់អ្នកជំងឺប្តីបេពន្ធនេះមិន
មានអ្នកមើលថេដូចនេះកូនគាត់
តេូវដក់តាមដនស៊ខភពនៅ
មន្ទីរពេទេយជាមួយឪព៊កមា្តាយ
របស់គាត់។កេសួងនឹងយកចិត្ត-
ទ៊កដក់បន្ថេមទៀតលើការពិនិតេយ

ពេយាបាលជូនពួកគាត់ ហើយក៏
ដូចជាតាមដនស៊ខភពឱេយបាន-
ដិតដល់សមេប់កូនរបស់គាត់
អាយ៊៣ឆ្នាំនេះផងដេរ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់

កេសួងស៊ខាភិបាល គិតតេឹម
ម៉ាង៧ពេកឹថ្ងេទី២០ ខេត៊លា
ស្ថានភពជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពជុា
ចំនួនអ្នកពេយាបាលជាសះសេបើយ
សរ៊បទូទំាងបេទេសមានចំនួន
២៨០នាក់(ស្មើនឹង៩៨,២៥ភគ-
រយធៀបនឹងចំនួនអ្នកមានកូវីដ-
១៩ទំាងអស់)ដេលនៅក្នងុចំនួន
នះមានសេីចំនួន៥៦នាក់ និង
ប៊រសចំនួន២២៤នាក់។
អ្នកមានកូវីដ១៩មានចំនួន

សរ៊ប២៨៥នាក់(សេ្តី៥៨នាក់
និងប៊រសចំនួន២២៧នាក់)។រីឯ
អ្នកជំងឺសមេកពេយាបាលនៅមន្ទរី
ពេទេយមិត្តភពខ្មេរ-សូវៀតរាជ-
ធនីភ្នំពេញ មានចំនួន៥នាក់
ក្នងុនះមានប៊រសជនជាតិឥណ្ឌ-ូ
នេសី៊១នាក់ប៊រសជនជាតិខ្មេរ២-
នាក់សេ្តជីនជាតិខ្មេរ១នាក់និង
សេ្តជីនជាតិបារំាង១នាក់៕

លោកសេឱីវណ្ណឌីនអ្នកនំពាកេយកេសួងសុខាភិបាលក្នងុសន្នសីិទកាលពីថ្ងេទី១៨តុលា។រូបFN

តពីទំព័រ១...ពេញបេប់ភ្នំ-
ពេញប៉ស៊្តិ៍ពមីេសលិមញិថាសលា-
ដំបូងរាជធនីភ្នំពេញ ពិតជា
បានចេញដីកាបងា្គាប់ឱេយលោក
សម រងេសុី និងអតីតមនេ្តីរបស់
គាត់៨រូបទៀតឱេយចូលខ្លួនទៅ
សលាដបំងូរាជធនីភ្នំពេញនៅ
ថ្ងេទី១១ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
ដីកានះសមត្ថកិច្ចអាជា្ញធរ
មលូដ្ឋានបានយកទៅបិទនៅអតីត
ស្នាក់ការគណបកេសសង្គេះជាតិ។
លោកបន្តថាការចេញដីកា

នេះគឺដើមេបីជូនដំណឹងទៅដល់
ភគីពាក់ព័ន្ធបានដឹងប៊៉ន្តេបើការ-
ចូលខ្លួនឬមិនចូលបងា្ហាញខ្លួន

យា៉ាងណានះគឺអាសេ័យលើ
ភគីពាក់ព័ន្ធនះ។
លោកថ្លេងថា៖«ការចេញ

ដីកាឱេយចូលខ្លួននេះបានន័យថា
អញ្ជើញពួកគាត់ឱេយចូលសវនា-
ការជំនំ៊ជមេះ។ដីកានះជាការ-
ជនូដណំងឹតេចលូមនិចលូយើង
មនិដងឹទេ។ពកួគាត់តេវូចោទពី
បទឧបឃាតតាមមាតេ៤៥១
នេកេមពេហ្មទណ្ឌ»។
បទឧបឃាតតាមបញ្ញត្តិមាតេ

៤៥១នេកេមពេហ្មទណ្ឌចេងថា
ឧបឃាតគឺជាការបេពេឹត្តអំពើ-
ហិងេសាមួយឬចេើនក្នុងគោលបំ-
ណងបង្កឱេយមានគេះថា្នាក់ដល់

ស្ថាប័ននេពេះរាជាណាចកេ-
កម្ពុជាឬនាំឱេយមានការប៉ះពាល់
ដល់បូរណភពនេដេនដីជាតិ។
យោងបទចោទនេះបេសិនបើ
តល៊ាការរកឃើញថាអតីតមនេ្តី
គណបកេសសង្គេះជាតិទាងំ៩របូ
ពិតជាបានបេពេឹត្តមេននះនឹង
តេូវផ្តនា្ទាទោសដក់ពន្ធនាគារពី
១៥ទៅ៣០ឆ្នាំ។
ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ភ្នំ-

ពេញប៉ស៊្តិ៍មនិអាចទាក់ទងអ្នក
ដេលមានឈ្មាះនៅក្នុងបញ្ជីដី-
ការបស់តល៊ាការនះទេដោយ
អ្នកទាំងនះកំព៊ងស្ថិតនៅកេ
បេទេស៕

តុលាការ ច្រញ ដី កាបង្គាប់ឲ្រយ លោក សម  រង្រសីុ និង អតីត សមាជិក ៨ នាក់...

មន្ត្រពីន្ធនាគារ...

លោកសមរងេសីុនិងអតីតសមាជិកនេអតីតCNRPថតរួមគ្នា។រូបហ្វេសប៊៊ក



នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈអង្គការសង្គមស៊វីលិ
សមាគមនិងសហជីពសរ៊ប
ចនំនួ៧នងឹជបួជ៊ំគ្នានៅទីលាន
ប្រជាធបិត្រយ្រយដោយមានអ្នក-
ចូលរួម១០០០នាក់តាមការ-
គ្រងទក៊ដើម្របីប្ររព្ធពធិីរឭំក
ខួប២៩ឆ្នាំន្រកិច្ចព្រមព្រៀង
សន្តិភាពទីក្រង៊ប៉ារីស២៣ត៊លា
បើទោះបីជាសាលារាជធានី
ភ្នំព្រញណ្រនាំមិនឱ្រយមានអ្នក-
ចូលរួមលើសពី១២០នាក់ក៏
ដោយប៊៉ន្ត្រអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានថា
នឹងអន៊វត្តតាមការសម្រចពី
សាលាក្រ៊ង។
លោកសឹ៊ងស្រនករ៊ណាអ្នក-

នាំពាក្រយសមាគមសិទ្ធិមន៊ស្រស
អាដហ៊កនិងជាតំណាងក្រ៊ម-
អង្គការដ្រលស្នើស៊ំប្ររព្ធពិធី
ន្រះបនឱ្រយដឹងកាលពីម្រសិល-
មញិថាគម្រងរៀបចំពធិីរឭំក
ខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព-
ទីក្រ៊ងប៉ារីសលើកទី២៩នឹង
ធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិប-
ត្រយ្រយដោយមានអ្នកចូលរួម
ប្រមាណ១០០០នាក់។

លោកថ្ល្រងថា៖«ម្រសិលមិញ
យើងបនជជ្រកគ្នាជាមលូមាត់
ហើយគឺយើងនៅត្របន្តជំហរ
ថា យើងនៅត្រធ្វើនៅទីលាន-
ប្រជាធិបត្រយ្រយ។ថ្ង្រន្រះយើង
នឹងដក់លិខិតទៅសាលារាជ-
ធានីភ្នពំ្រញបញ្ជាក់ពីជំហររបស់
អង្គការសង្គមសី៊វិលគឺយើងនៅ
ត្រប្ររព្ធពធិីន្រះដដ្រលហើយ
ចំនួនមន៊ស្រសនៅត្រ១០០០
នាក់។យើងធ្វើស្របទៅតាម
កម្មវិធីដ្រលយើងដក់ទៅសាលា-
រាជធានីភ្នំព្រញពីដំបូងគឺយើង
ចាប់ផ្ដើមម៉ាង៧កន្លះរហូតដល់
ម៉ាង១២ថ្ង្រត្រង់»។
កាលពីថ្ង្រទី១៦ត៊លាលោក

កើតឆ្រអភបិលរងន្រគណៈ-
អភិបលរាជធានីភ្នំព្រញបន
ជួបជាមួយតំណាងអង្គការសង្គម-
ស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីព
ដើម្របីជជ្រកអំពីការស្នើធ្វើការ-
ប្ររព្ធពិធីន្រះ។លោកបនបញ្ជាក់
ថាប្រសិនបើក្រ៊មអង្គការប្រ-
រព្ធពិធីន្រះនៅទីលានប្រជាធិប-
ត្រយ្រយពួកគ្រមិនត្រូវមានអ្នក-
ចូលរួមលើសពី១២០នាក់ឡើយ។
លើសពីន្រះទៀតអ្នករៀបចំកម្ម-
វិធីត្រូវគោរពតាមវិធានស៊វត្ថិ-

ភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដ១៩និង
សន្តិស៊ខស៊វត្ថិភាពនិងសណា្ដាប់-
ធា្នាប់សាធារណៈ។
ក៏ប៉៊ន្ត្រលោក ករ៊ណាបន

ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាក្រ៊មអង្គ-
ការដ្រលរៀបចំកម្មវិធីន្រះនឹង
ភា្ជាប់នូវស្រចក្ដីពន្រយល់មួយចំនួន
រួមមានច្របាប់ស្ដីពីការធ្វើបត៊-
កម្មដោយសន្តវិិធីដក់ជូនសា-
លារាជធានីភ្នពំ្រញ។លោកថា
ការលើកឡើងហ្រត៊ផលកូវីដ១៩
ហើយមនិអន៊ញ្ញាតឱ្រយមានអ្នក-
ចូលរួមច្រើននោះមិនសមស្រប

ទ្រដោយសារលោកសង្ក្រតឃើញ
មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបលត្រងជួប
ប្រជ៊ំគ្នាក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើន។
លោកបញ្ជាក់ថាការប្ររព្ធពិធី

ន្រះនឹងធ្វើតាមវិធានណ្រនាំ
របស់ក្រសងួសខ៊ាភបិលដចូ-
ជាពាក់មា៉ាស់ វាស់កម្ដៅនិង
ការរក្រសាគមា្លាតស៊វត្ថិភាព។
លោកបន្តថាបើទោះបីជា

ព្រលន្រះកម្ពុជាកំព៊ងជួបនឹង
គ្រះទឹកជំនន់ហើយអាជា្ញាធរ
កំព៊ងដោះស្រយក៏ដោយក៏
ការប្ររព្ធពធិីន្រះគឺជារឿងដច់

ដោយឡ្រក។
នាយកវិទ្រយាសា្ថានប្រជាធិប-

ត្រយ្រយកម្ពជុាលោកប៉ាចន័្ទរឿន
ដ្រលវទិ្រយាសា្ថានរបស់លោកនងឹ
ចូលរួមរៀបចំពិធីរំឭកខួបន្រះ
ដ្ររនោះបនថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
ក្រម៊អ្នករៀបចំគ្រន់ត្រជូនដំណឹង
ទៅសាលាក្រង៊ប៉ណ៊្ណោះ។ការ-
ប្ររព្ធពិធីន្រះគឺគ្រន់ត្រជាការ-
ជួបជ៊ំធម្មតាដើម្របីបញ្ច្រញមតិ
មិនម្រនធ្វើបត៊កម្មធំដ៊ំអ្វីទ្រ។
លោកបញ្ជាកព់ីសារៈសខំាន់

ន្រទិវាន្រះថា៖«កិច្ចព្រមព្រៀង-
សន្តភិាពទីក្រង៊ប៉ារីសគឺជាកិច្ច-
ព្រមព្រៀងមួយដ្រលមិនអាច
កាត់ថ្ល្របនសម្រប់កម្ពុជាពី-
ព្រះវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ្រល
នាំឱ្រយមានការបញ្ចប់ជម្លាះ
នយោបយនៅកម្ពជុានងិមាន
សន្តិភាព,ការផ្រសះផ្រសាជាតិ,ឯក-
ភាពជាតិ,ការគោរពអធិបត្រយ្រយ
បូរណភាពទឹកដីនិងស្ថិរភាព,
ឯករាជភាព,អព្រយាក្រឹតភាព
របស់កម្ពុជា»។
លោកបន្តថា៖«វានាំឱ្រយមាន-

ការគោរពសិទ្ធិមន៊ស្រសរួមទាំង
ការវលិត្រឡប់របស់ជនភៀស-
ខ្លួននិងជនផ្លាស់លំនៅដោយ

ស្មគ័្រចតិ្ត,ប្រជាធបិត្រយ្រយ,ការ-
អន៊វត្តសិទ្ធិន្រស្វយ័គ្រប់គ្រងរបស់
ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការ-
បោះឆ្នាតដោយស្ររី និង
យ៊ត្តិធម៌ និងការកសាងប្រទ្រស
កម្ពជុាឡើងវិញ»។
ភ្នំព្រញប៉៊ស្តិ៍មិនអាចស៊ំការ-

បញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្រយសាលា-
រាជធានីភ្នំព្រញ លោក ម្រ៉ត
មាសភក្តីបនទ្រកាលពីម្រសិល-
មិញថាតើសាលារាជធានី-
ភ្នពំ្រញនងឹមានវធិានការយ៉ាង-
ណាចំពោះការប្ររព្ធពិធីដ្រល
មានអ្នកចូលរួមច្រើនដូច្ន្រះ។
ក៏ប៉៊ន្ត្រលោក ប្រជ្ញសីហា

អភិបលរងខណ្ឌឫស្រសីក្រវដ្រល
បនចលូរមួក្នងុកចិ្ចប្រជ៊ំកាល-
ពីថ្ង្រទី១៦ ត៊លា បនប្រប់-
ភ្នំព្រញប៉៊ស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញថា
លោកនឹងអន៊វត្តតាមការសម្រច
របស់លោកកើតឆ្រ ដ្រល
អនញ៊្ញាតឱ្រយមានអ្នកចលូរមួមនិ
លើសពី១២០នាក់ប៉៊ណ្ណោះ។
ត្របើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅ
ត្រមានអ្នកចូលរួមច្រើនដូច្ន្រះ
វាអាស្រយ័លើការសម្រចរបស់
សាលារាជធានីភ្នពំ្រញ និងក្រ-
សួងមហាផ្ទ្រ៕
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ប្រជាពលរដ្ឋជាង៦០០នាក់តវ៉ាករណីលក់ចំណតរថយន្តរួមនៅក្នងុបុរី
សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:ពលរដ្ឋជាង៦០០
នាក់រស់នៅក្នុងប៊រីរបស់ក្រ៊ម-
ហ៊៊ន7NGនៅភូមិដំណាក់ត្រ-
យឹងសង្កាត់ចោមចៅទី២ខណ្ឌ
ពោធិ៍ស្រនជ័យបននំាគ្នាតវា៉ា
ប្រឆំងការលក់ទីតំាងចំណត
រថយន្តរួមទៅឱ្រយប៊គ្គលផ្រស្រង
ដោយអះអាងថាដីន្រះបម្រើឱ្រយ
ផលប្រយោជន៍រួមប៊៉ន្ដ្រមា្ចាស់ប៊រី
ថាមិនស្ថតិក្រមការគ្រប់គ្រង
របស់ក្រម៊ហ៊៊នទៀតទ្រខណៈ
អាជា្ញាធរឱ្រយប្ដងឹទៅត៊លាការ។
អ្នកស្រីណុបភក្ត្រតំណាង

ពលរដ្ឋទំាងនោះបនថ្ល្រងកាល
ពីថ្ង្រទី១៩ត៊លាថាអ្នកស្រីនិង

ពលរដ្ឋជាង៦០០នាក់ន្រះបន
តវា៉ាប្រឆំងនឹងក្រ៊មហ៊៊ន7NG
ចំពោះការលក់ដីចំណតរថយន្ត
ទំហំ១៩គ៊ណ៧៦ម៉្រត្រដ្រល
មានទីតំាងក្នងុប៊រី។ចំណតរថ-
យន្តន្រះជាដីរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នងុ
ប៊រីដ្រលមានកិច្ចសន្រយាត្រមឹត្រវូ
ពីមា្ចាស់ក្រម៊ហ៊៊ន។
អ្នកស្រីបនបន្តថាដីន្រះត្រវូ

បនពលរដ្ឋទ៊កជាទីតំាងចតរថ-
យន្ត និងសម្រប់ប្រើប្រស់រៀបចំ
កម្មវិធីប៊ណ្រយពិធីជប់លៀងនិង
ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ប៊៉ន្ដ្រមួយ
រយៈច៊ងក្រយន្រះ ស្រប់ត្រ
មានប៊គ្គលចំនួន១២នាក់បន
មកព័ទ្ធរបងនិងឈប់ឱ្រយពលរដ្ឋ
ក្នុងប៊រីប្រើប្រស់តទៅទៀត

ដោយអះអាងថាជាដីរបស់ពួក-
គត់ដ្រលបនទិញពីក្រម៊ហ៊៊ន
7NGរួចហើយ។
អ្នកស្រីភក្ត្របញ្ជាក់ថា៖«ដី

ហ្នងឹយើងបនច៊ះកិច្ចសន្រយាជា-
មួយខាងមា្ចាស់ប៊រីថា រក្រសាទ៊ក
សម្រប់ចតឡានឬប្រសិនបើ
មានអ្នកចង់ធ្វើប៊ណ្រយឬពិធីការ
កូនចៅអីគឺមកធ្វើនៅលើដីហ្នងឹ
មកនិយយរួមគឺមា្ចាស់ប៊រីនិង
ពលរដ្ឋព្រមព្រៀងគ្នាត្រវូទ៊កដី
ហ្នងឹឥឡូវប្ររជាលក់ទៅឱ្រយប៊គ្គល
ឯកជនទៅវិញពួកយើងទាមទារ
ឱ្រយទ៊កដីហ្នងឹដដ្រលដើម្របីបម្រើ
ផលប្រយោជន៍រួម»។
ពលរដ្ឋមា្នាក់សំ៊មិនបញ្ច្រញ-

ឈ្មោះដ្រលចូលរួមតវា៉ាដ្ររនោះ
បនថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ១៩ ត៊លា
ថាក្រម៊ហ៊៊ន7NGបនលួចលក់
ដីចំណតរថយន្តទៅឱ្រយប៊គ្គល
ចំនួន១២នាក់ដ្រលរស់នៅក្នងុ
ប៊រីន្រះដ្ររក្នុងនោះរួមមាន
ឈ្មោះលោកគឹមយ៉ាន់ប្រធាន
សហគមន៍ដ្រលគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋ
ក្នងុប៊រី,ឈ្មោះគឹមឌីត្រវូជាកូន
គឹមយ៉ាន់,គឹមឆនត្រវូជាសាច់-
ញាតិគឹមយ៉ាន់,គឹមឌីម៉ង់ត្រវូ
ជាកូនគឹមយ៉ាន់,ផន់ណារិន្ទ
ត្រវូជាបក្ខពួក គឹមយ៉ាន់ និង
ប៊គ្គលមួយចំនួនទៀត។

លោកបន្តថាលោកមិនព្រញ-
ចិត្តចំពោះការលក់ផ្ដៅច់ទៅឱ្រយក្រម៊
ប៊គ្គលប្របន្រះទ្រត្រត្រវូត្ររក្រសា
ដីន្រះសម្រប់ប្រើប្រស់ទំាងអស់
គ្នា។ពួកលោកជាអតីតពលរដ្ឋ
រស់នៅបឹងកក់ដ្រលរងការបណ្ដ្រញ
ច្រញពីឆ្នា២ំ០០៧ហើយនៅឆ្នាំ
២០០៨ក៏បននំាគ្នាមកទិញផ្ទះ
ពីក្រម៊ហ៊៊ន7NGដើម្របីរស់នៅ។
លោកថា៖«អាជា្ញាធរនិងមា្ចាស់

ប៊រីត្រវូត្រជួយរកយ៊ត្តិធម៌ឱ្រយពល-
រដ្ឋទំាងអស់ន្រះព្រះពួកខ្ញុំតវា៉ា
ន្រះមិនម្រនសម្រប់ប៊គ្គលមា្នាក់
ណាទ្រគឺទ៊កជាសម្របត្តិរួមប្រើ-
ប្រស់រួមគ្នាបើបត់បង់ដីន្រះគ្មោន
កន្ល្រងចតឡានហើយក៏គ្មោន
កន្ល្រងរៀបចំកម្មវិធីផ្រស្រងៗដ្ររ»។
លោកវា៉ាសារ៉ងចៅសង្កាត់

ចោមចៅទី២បនថ្ល្រងពីថ្ង្រ១៩
ត៊លាថាលោកបននិងកំព៊ង
សម្របសម្រួលជាមួយភាគី
ទំនាស់ដើម្របីបញ្ចប់ការតវា៉ាន្រះ។
ភាគីអ្នកតវា៉ាបនទាមទារឱ្រយក្រម៊-
ហ៊៊ន7NGរបស់លោកឧកញា៉ា
ស្រីចាន់ថនរក្រសាទីតំាងន្រះដើម្របី
ប្រយោជន៍រួមក្នងុប៊រី។ចំណ្រក
ភាគីមា្ខាងទៀតចង់បនដីនោះ
ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លនួដោយពួក-
គត់អះអាងថាបនទិញពីក្រម៊-
ហ៊៊នរួចហើយ។ពួកគត់បននំា

គ្នាព័ទ្ធរបងនិងមិនអន៊ញ្ញាតឱ្រយ
អ្នកផ្រស្រងចូលទីនោះទៀតទ្រ។
លោក សារ៉ង បញ្ជាក់ថា៖

«រឿងន្រះខ្ញុំបនរាយការណ៍ទៅ
ថា្នាក់លើហើយដើម្របីរកវិធានការ
ជួយដោះស្រយបញ្ចប់ដើម្របីកំ៊
ឱ្រយការតវា៉ាអូសបនា្លាយថ្រមទៀត
ប៊៉ន្ដ្រភាគីអ្នកទិញដីហ្នងឹគត់មិន
ខ្វល់ពីការដោះស្រយទ្រគឺគោល-
ដៅគត់ចង់បនត្រដីនោះប៊៉-
ណ្ណោះហើយគត់ជំរ៊ញឱ្រយពល-
រដ្ឋប្ដឹងទៅត៊លាការថ្រមទៀត
ផង បើមានអ្នកមិនស៊ខចិត្ត។
ទោះយ៉ាងណាក្នងុនាមយើងជា
អាជា្ញាធរនឹងព្រយាយមសម្រប-
សម្រលួដោះស្រយបញ្ចប់»។
លោកហ្រមដរិទ្ធអភិបល

ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យបនឱ្រយដឹង
កាលពីម្រសិលមិញថាផ្លវូដ្រល
ពលរដ្ឋបិទតវា៉ានោះបនបើក
ដំណើរការវិញហើយប៊៉ន្ត្រលោក
បនលើកទឹកចិត្តឱ្រយក្រ៊មពល-
រដ្ឋដ្រលតវា៉ាទំាងនោះប្ដឹងទៅ
កាន់សាលាដំបូងដើម្របីរកដំ-
ណះស្រយបន្តទៀត។
លោកបនបញ្ជាក់ថា៖«រឿង

ន្រះខ៊សត្រវូរឿងអីមកបិទផ្លូវ...
កាលណាបិទផ្លូវគឺជារឿងខ៊សខ្ញុំ
មិនទាន់ដឹងរឿងបន្ដទៀតទ្រព្រះ
ជាប់ការងរជាមួយថា្នាក់ដឹកនំា

យើងនៅទីតំាងទឹកជំនន់»។
លោកឧកញា៉ាស្រីចាន់ថន

អគ្គនាយកក្រម៊ហ៊៊ន7NGបន
ថ្ល្រងពីថ្ង្រទី១៩ត៊លាថាលោកមិន
ទាន់បនទទួលព័ត៌មានន្រះទ្រ
ដោយសារប៊រីនៅទីតំាងខាងលើ
គឺក្រ៊មហ៊៊នបនប្រគល់ទៅឱ្រយសហ-
គមន៍(អតិថិជនទិញប៊រី)ជាអ្នក
គ្រប់គ្រងផ្ទាល់ព្រះក្រម៊ហ៊៊ន
បនលក់ផ្ទះឱ្រយពួកគត់អស់ហើយ។
ដូច្ន្រះក្រម៊ហ៊៊នមិនមានកាតព្វកិច្ច
ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ន្រះទ្រ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ប៊រីខាង

ហ្នងឹមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីខាងក្រម៊-
ហ៊៊នខ្ញុំទៀតទ្រគឺខ្ញុំបនប្រគល់
ជូនទៅខាងសហគមន៍គ្រប់គ្រង
ផ្ទាល់ ទីតំាងហ្នងឹពីម៊នក្រម
ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំម្រន ប៊៉ន្ដ្រ
ខាងសហគមន៍គត់គ្រប់គ្រងវិញ
ហើយ។ប៊៉ន្ដ្រពលរដ្ឋមួយចំនួន
នៅត្រហៅតៗថា7NG,7NG
7NGជាប់មាត់រហូតមកត្រការ-
ពតិមិនម្រនរបស់ខ្ញុំទៀតទ្រ»។
លោក គឹម យ៉ាន់ ប្រធាន

សហគមន៍នៅក្នុងប៊រីក្រម៊ហ៊៊ន
7NGដ្រលជាភាគីអ្នកទិញដីន្រះ
មិនទាន់អាចស្វ្រងរកប្រភពទាក់-
ទងសំ៊ការបញ្ជាក់បន្ថ្រមជំ៊វិញ
ករណីន្រះបននៅឡើយទ្រ
កាលពីម្រសិលមិញ៕កេុមពលរដ្ឋពេលតវ៉ារឿងលក់ចំណតរថយន្តរួមពីថ្ងេ១៩តុលា។សហការី

ពិធីបេរព្ធខួបកិច្ចពេមពេៀងសន្តិភាពទីកេុងប៉ារីសកន្លងមក។រូបហ្រងជីវ័ន

សង្គមសីុវិលគ្រងជួបជំុគ្នា១ពាន់នាក់នៅថ្ង្រខួប២៩ឆ្នានំ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដភិាព



តពីទំព័រ១...ចេញកាលពី
មេសិលមិញបានឱេយដឹងថានៅ
ពេកឹថ្ងេទី២១ខេតុលានេះលោក
នាយករដ្ឋមន្តេីនឹងអញ្ជើញធ្វើ
ជាអធិបតីក្នុងពិធីសួរសុខទុក្ខ
បេជាពលរដ្ឋដេលរងផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នៅ
២ទីតាំងគឺនៅបរិវេណចំណុច
ទីទួលសុវត្ថិភាពផ្លូវជាតិលេខ
៥ក្នុងភូមិបត់តេង់ឃុំបត់តេង់
និងនៅផេសារធំថ្មីបុរីជ័យIIក្នុង
ភូមិចំការតាដោកក្នងុឃំុឫសេសី-
កេកសេកុមង្គលបុរី។
ចំណេកនៅពេកឹថ្ងេទី២២ខេ

តុលាលោកហ៊ុនសេននឹងជួប
សរួសខុទកុ្ខពលរដ្ឋនៅ២ទីតាំង
ផេសេងទៀតគឺនៅបរិវេណផេសារ
ហងេសសុីផាក្នុងភូមិផេសារថ្មីឃុំ
គំរូ សេុកថ្មពួក និង១កន្លេង
ទៀតនៅបរិវេណខាងជើងរង្វង់-
មូលផ្លូវជាតិលេខ៥៨ស្ថិតនៅ
ក្នុងភូមិផេសារកណ្តាលកេុង
ប៉ោយប៉េត។
យោងតាមរបាយការណ៍

បច្ចបុេបន្នភាពស្ដីពីផលប៉ះពាល់
ទឹកជំនន់ក្នងុខេត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យដេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទទួល-
បានកាលពីមេសិលមិញទឹកជំនន់
បានបណ្តាលឱេយមនុសេស១៦
នាក់លង់ទឹកសា្លាប់និង១៦៥២០
នាក់ទៀតក្នងុចណំោមមនសុេស
ជាង២០មុនឺនាក់ដេលទកឹជន់
លិចផ្ទះសំបេងធ្ងន់ធ្ងរតេូវបាន

ជម្លៀសចេញទៅកាន់ទីទួល
សុវត្ថភិាព។កេពីនេះទឹកជំនន់
បានជន់លិចនិងប៉ះពាល់ដំណំ
សេូវសរុប៦២៣៣៤ហិកតា
ដឡំងូមី៩៨៨០ហកិតាដណំំ
រមួផេសំ៥៤៣ហកិតាសាលារៀន
១៣៤កន្លេងតេូវបិទទ្វារជា-
បណោ្តាះអាសន្នប៉ះពាល់ដល់
ការសិកេសារបស់សិសេសជាចេើន
ពាន់នាក់លិចវត្តអារាមចំនួន
៦០កន្លេងសាលាឃុំចំនួន៥
មណ្ឌលសុខភាព៩កន្លេងនិង
លិចកំណត់ផ្លវូចំនួន៧៤១កន្លេង
មានបេវេងជិត៥០០គ.ម។
លោកលីសារីអ្នកនាំពាកេយ

រដ្ឋបាលខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ
បានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីមេសិល-
មិញថានៅពេលនេះកម្ពស់ទឹក-
ស្ទឹងមង្គលបុរី និងស្ទឹងសេរី-
សោភណពេមទំងបេព័ន្ធដេ-
អរូនានាពសិេសអរូជាប់ពេដំេន
កម្ពុជា-ថេទឹកនៅតេបន្តហក់-
ឡើងជាបន្តបនា្ទាប់បណ្តាលឱេយ
ជន់លចិផ្លវូនងិផ្ទះបេជាពលរដ្ឋ
ជាចេើនពាន់ខ្នងដេលរស់នៅ
តាមទីទំនាបជាប់មាត់ទឹក។
លោកថ្លេងថា៖«ខេត្តបនា្ទាយ-

មានជ័យរបស់យើងខ្ញុំ រងការ-
ជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរជាងគេ
ពេះភូមិសាស្តេខេត្តរបស់យើង-
ខ្ញុំស្ថិតនៅតំបន់ទីទំនាបដេល
មិនគេន់តេទទួលរងនូវឥទ្ធពិល
ពីជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងសេុក

ប៉ុណោ្ណោះទេតេតេូវរងឥទ្ធិពល
នេជំនន់ទឹកភ្លៀងពីបេទេស
ថេថេមទៀត»។
បើតាមលោកសារីនៅថ្ងេ

មេសលិមញិកេងុប៉ោយប៉េតបាន
រងការជន់លិចខា្លាងំជាងគេដោយ-
សារចរន្តទឹកដេលហូរធ្លាក់
យ៉ោងគំហុកពីបេទេសថេតាម
អរូពេំដេនបានធ្វើឱេយបាក់ធ្លាយ
ទំនប់អូរខេដនដេលមានផ្ទុក
បរិមាណទឹកជាចេើនលានម៉េតេ-
គុបហូរជន់លិច និងប៉ះពាល់ភូមិ-
ឋានបេជាពលរដ្ឋ និងហេដ្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធផ្លវូនៅក្នងុកេុងនេះ
ស្ទើរគេប់ទីកន្លេង។

ដើមេបីការពារសុវត្ថិភាពនិង
ចៀសវាងការខចូខាតផ្លវូធ្ងន់ធ្ងរ
រដ្ឋបាលកេងុប៉ោយប៉េតកាល-
ពីមេសិលមិញបានសមេចផា្អាក
ការធ្វើចរាចរណ៍រថយន្តធុនធំ
ទំងអស់ជាបណោ្តាះអាសន្ន
នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ៥
ចាប់ពីចំណុចអាសេមលោក-
យយម៉ោទៅដល់ផ្លូវបំបេក
កូនដំរីទៅសេុកមា៉ោឡេនិងផ្លូវ-
លំនានាក្នុងភូមិសាសេ្តទីបេជុំ-
ជនកេុងប៉ោយប៉េត។
លោកញឹមភឿងនាយក-

រដ្ឋបាលកេុងប៉ោយប៉េតបាន
បេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាដោយ-

សារលហំរូទកឹពកីារបាក់ទនំប់
អូរខេដនបានធ្វើឱេយជន់លិច
កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ៥បេវេង
ជាង១គីឡូម៉េតេ និងមាន
ទឹកហូរកាត់ខ្មួលខា្មាញ់ដេល
សូមេបីតេម៉ូតូ ក៏មិនអាចបើកបរ
ឆ្លងកាត់នៅក្នុងចំណុចភូមិ-
សាស្តេខាងលើនេះដោយគ្មាន
ការឈរចាំជួយអន្តរាគមន៍ពី
កមា្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឡើយ។
ជាមយួគ្នានេះផ្ទះពលរដ្ឋចនំនួ
២៨០០គេួសារឬស្មើ៨៨០០
នាក់នៅក្នុងកេុងនេះបានរង
ការជន់លចិនងិតេវូជម្លៀសទៅ
កាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាព។

លោកថ្លេងថា៖«ដើមេបីសុវត្ថិ-
ភាពនងិចៀសវាងការខចូខាត
ផ្លូវធ្ងន់ធ្ងរយើងចាំបាច់តេូវបិទ
កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ចាប់ពី
ចំណុចអាសេមលោកយយម៉ោ
ទៅដល់ផ្លវូបំបេកកូនដំរីទៅសេុក
មា៉ោឡេនិងផ្លូវលំនានាក្នុងភូមិ-
សាសេ្តទីបេជុំជនកេុងប៉ោយ-
ប៉េតជាបណោ្តាះអាសន្នសិន»។
ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាបេឈម

ដេលបង្កឡើងដោយជនំន់ទកឹ-
ភ្លៀងអាជា្ញាធរកេុងប៉ោយប៉េត
បានបេើបេស់អស់ពីលទ្ធភាព
ទំងកមា្លាំងនិងមធេយោបាយ
ដើមេបីជយួសង្គេះបេជាពលរដ្ឋ
ពីគេះទឹកជំនន់ទៅកាន់ទីទួល
សវុត្ថិភាពពេមទងំផ្ដល់ជនំយួ
សង្គេះបឋមដេលរួមមាន
សេបៀងអាហារគេឿងឧបភោគ
បរិភោគថា្នាំពេទេយ និងសមា្ភារ
បេើបេស់មយួចនំនួទៀតដល់
បេជាពលរដ្ឋរងគេះ។
យោងតាមការពេយោករអា-

កាសធតុរបស់កេសួងធន-
ធនទកឹដេលបានចេញផេសាយ
កាលពីមេសលិមញិភ្លៀងនងឹបន្ត
ធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងេទី២៧ខេតុលា
ឆ្នាំ២០២០ពិសេសនៅក្នងុតំបន់
ភូមិភាគឦសាននេបេទេសកម្ពុជា
នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចេើនដេល
នងឹធ្វើឱេយកម្ពស់ទកឹនៅតាមដង-
ទន្លេមេគង្គ ហក់ឡើងជាបន្ត-
បនា្ទាប់ផងដេរ៕
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តពទីពំរ័១...ពាកេយរបូនេះគផឺ្លវូកេវាត-់
កេុងទី៤នេះ ជាផ្លូវ១ដេលមាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណេក
កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍។
ផ្លូវកេវាត់កេុងនេះក៏ជួយសមេួលដល់
ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់បងប្អូន
បេជាពលរដ្ឋ ទៅកាន់ផ្លូវជាតិផេសេងៗ

នងិទៅកាន់ពេំដេនបេទេសវៀតណម
នងិបេទេសថេបានកាន់តេលឿននិង
ចំណេញពេលវេលា ពេមទំងកាត់-
បន្ថយការចំណយបានមួយកមេិត
ថេមទៀតផង។
លោកវា៉ាសុមីសរូិយបានបញ្ជាកថ់ា៖

«យើងបេជុំនេះ គឺបេជុំលើកទី១ទេ

ដោយគេនត់េចងប់ានកចិ្ចសហការពី
អង្គភាពជនំាញពាកព់ន័្ធដើមេបីបេមលូ
ធតុផេសំហើយខាងមន្តេីថា្នាក់កេម-
ជាតិគត់ចង់បញ្ចេញមតិឬសណំមូពរ
បេបណ ហើយមានអ្វីខ្លះដេលប៉ះ-
ពាល់។អ៊ីចឹងយើងទទួលយកទៅ
ពិគេះជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តេី
[កេសងួសាធរណការស៊នុចានថ់លុ]
ដើមេបីសមេច និងដោះសេយបញ្ហា
ដេលនៅចំពោះមុខហ្នឹង»។
លោកលមីសុីដេននីរដ្ឋលេខាធកិារ

កេសួងសាធរណការ និងដឹកជញ្ជូន
បានថ្លេងនៅថ្ងេទី១៩ ខេតុលា ក្នុង
ពធិីបើកសកិា្ខាសាលាពគិេះយោបល់
ស្ដីពីគមេងនេះថា គមេងផ្លូវ-
ខេសេកេវាត់កេងុទ៤ីនេះកេសងួបានស្នើ-
ឱេយកេុមហ៊ុនសាជីវកម្មសា្ពានថ្នល់ចិន
សិកេសាតាំងពីឆ្នាំ២០១៨មកម៉េ្លះ។
ពេលនេះកេុមហ៊ុនបានសិកេសាចប់
សព្វគេប់ហើយនៅឆ្នាំ២០២០។ផ្លូវ-
កេវាត់កេុងទី៤នេះមានបេវេង១៩៥
គឡីូម៉េតេដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចនំនួ៤
គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកេវកណ្តាលនិង
ខេត្តពេវេង។ ឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ចនំនួ៣សេកុខេត្តតាកេវចនំនួ១សេកុ
ខេត្តកណ្តាល៨សេុកនិងខេត្តពេវេង
ចំនួន២សេុក។
លោកលើកទឹកចិត្តឱេយកេសួង ក៏

ដូចជាមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ លើក-
សំណើទៅរដ្ឋបាលខេត្តសិកេសាទីតាំង
ចាក់សំរាមបេព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់
ការទន្ទេនយកដីចណំីផ្លវូនងិសណំមូពរ
ឱេយបេជាពលរដ្ឋបញេឈប់សកម្មភាព
ទន្ទេនយកដីចណំីផ្លវូការចាក់ដីលបុ
រំលោភលើដីចំណីផ្លូវ ដេលធ្វើឱេយផ្លូវ
បាតប់ង់សោភណភាពនងិបណ្តាល-
ឱេយផ្លូវឆប់ខូចមុនពេលកំណត់។
លោកមុឹងយូឡេងបេធនមន្ទីរ

សាធរណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត
កណ្តាលដេលបានចលូរមួក្នងុកចិ្ចបេជុំ
ពិគេះយោបល់ស្ដីពីគមេងនេះដេរ
នោះគទំេគមេងពេញទហំងឹ។លោក
ថាពេះផ្លវូកេវាត់កេងុទ៤ីនងឹជយួដោះ-
សេយបញ្ហាចរាចរណ៍បន្ថេមទៀត
ជាពិសេសដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅពេំដេន
កម្ពុជា-វៀតណម និងកម្ពុជា-ថេបាន-
ឆប់រហ័សហើយមានសុវត្ថិភាព។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ខ្ញុំគតិថាវាជាការ-

ចាំបាច់បំផុតសមេប់កសាងផ្លូវខេសេ-
កេវាត់កេុងទី៤នេះដើមេបីដោះសេយ
បានបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍ និង

ការសមេលួដល់ការដកឹទនំញិនានាឆ្លង
បេទេស។អ៊ីចឹងខាងភាគីខ្ញុំ ក៏កំពុង
ពភិាកេសាការងារដេលថា្នាក់ដកឹនំាកេសួង
ដក់ផេនការមកទក់ទងបញ្ហាកាក-
សណំល់សរំាមនានាដើមេបីដក់ស្នើទៅ
រដ្ឋបាលខេត្តពិនិតេយ»។
នាយកវទិេយោសា្ថានសវុត្ថភិាពចរាចរណ៍

លោកគង់រតនៈគទំេឱេយមានការអភវិឌេឍ
ឬសាងសង់ផ្លូវបន្ថេមបេបនេះ។ប៉ុន្ដេ
លោកជរំញុឱេយសាមីកេសួងតេវូតេសិកេសា
ពីផលប៉ះពាល់គមេងក្នុងរយៈពេល
វេង ដើមេបីចៀសវាងការពងេីក ឬដក់
បេព័ន្ធលូផេសេងៗនៅថ្ងេអនាគតដេល
បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បេជាពលរដ្ឋ
ហើយអាចនាំឱេយខាតបង់ថវិកាដោះ-
សេយគោលនយោបាយជូនពលរដ្ឋ
ថេមទៀត។
លោកថ្លេងថា៖«កេសងួគរួតេមានការ-

បើកឱេយទូលាយ គឺអាចផ្ដល់ឱកាសឱេយ
អង្គការសង្គមសុីវិលឬអ្នកជំនាញបាន
ចូលរួមកិច្ចបេជុំនេះ ដើមេបីពួកគត់ជួយ
បន្ថេមធតុចលូឱេយបានកានត់េចេើនថេម-
ទៀត។ជាពិសេសអង្គការសង្គមសុវីលិ
ខ្លះគត់ធ្វើការផា្ទាល់ជាមយួសហគមន។៍
ដូច្នេះគត់អាចដឹងពីតមេូវការ ឬការ-
ដោះសេយគោលនយោបាយប៉ះពាល់
ជូនបេជាពលរដ្ឋ»៕មន្ត្រនី្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិភាក្រសាពីគម្រងធ្វើផ្លវូក្រវាត់ក្រងុពីថ្ង្រទី១៩តុលា។រូបកេសួងសាធរណការ

ក្រសួងសាធារណការ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ... 

លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីចុះ សួរ សុខ ទុក្ខ  ពល រដ្ឋ រង គ្រះ ...

អាជ្ញាធរខ្រត្តបន្ទាយមានជ័យចុះច្រកអំណោយជូនពលរដ្ឋរងគ្រះដោយទឹកជំនន់។រូបថតរដ្ឋបាលខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ
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អង្គការមូលនិធិអាសី៊រៀបចំសៀវភៅអានសម្រាប់ក៊មារលើបណ្ណាល័យឌីជីថល
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  អង្គការ មលូ នធិ ិអាសុ ី 
តាមរយៈ ការ ឧបត្ថម្ភ ដោយ កៃមុ - 
ហុ៊ន  Smart Axiata  កំពុង រៀប ចំ 
កម្ម វិធី បង្កើត សៀវ ភៅ (Book-
Lab)  លើក ទី៩  នៅ បៃទៃស កម្ព ុជា  
ដៃល ជា  សៀវ ភៅ រឿង កុមារ ថ្ម ីចំនួ ន  
១០ ចំណង ជើង បន្ថៃម ទៀត  
សមៃប់ ឱៃយ សាធា រ ណជន អាន 
នៅ លើ បណ្ណា ល័យ  ឌីជីថល  
ឈ្មោះ ថា «Let's Read Digital 
Library for Children»  លើ 
វៃបសាយ  និង អៃហ្វ (App) ដោ យ 
ឥត គិត ថ្លៃ ។ 

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
របស ់ភាគ ីទាងំ ២  ស្ដពីី ការ  រៀប ច ំ
កម្ម វិធី បង្កើត សៀវ ភៅ នៃះ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃ តុលា  បាន ឱៃយ ដឹង ថា 
បណ្ណា ល័យ ឌីជីថល  Let's Rea d  
បាន បង្កើន ចំនួន ចំណង ជើង  
សៀវ ភៅ រឿង កុមារ ជា ភាសាខ្មៃរ  
រហតូ ដល ់ជាង  ៤០០  កៃបាល  នងិ 
មាន សៀវ ភៅ រឿង សរុប ជិត        
៥ ០០០  ចណំង ជើង  សរសៃរ ជា  
៣៧ ភាសា ផៃសៃង គ្នា សមៃប់ កុមា រ  
អាន ។ សៃច ក្ដ ីបៃកាស បញ្ជាក ់ថា  
សៃប ពៃល វបិត្ត ិជងំកឺវូដី ១៩   នៃះ  
តាម រយៈ ការ ឧបត្ថម្ភ  ពី កៃុម ហ៊ុន 
សា្មោត អង្គការ មលូ នធិ ិអាសុ ី បាន 
រៀប ចំកម្ម វិធី  អន  ឡាញ បក បៃ 
សៀវភៅ ចំនួន  ២លើក  កាល ពី 
ខៃមិថុនា  និង ខៃកក្កដា  ឆ្នាំ នៃះ  
ដោយ មាន អ្នក ស្មគ័ៃ ចតិ្តនងិ អ្នក- 
ជំនាញ ផ្នៃក ភាសា ខ្មៃរ  ជាង១៧ ០  
នា ក់  ចូល រួម បក បៃ សៀវ ភៅ 

កុមារ ៦០ កៃបាលពី ភាសា អង់ គ្លៃ ស  
ទៅ ភាសា ខ្មៃរ ។

លោក សៃី មៃឡូនី លីនប៊ឺក  
តំណង អង្គការ មូល និធិ អាសុី 
បៃចាំ កម្ពុជា  ថ្លៃង ថា៖« សៀវភៅ 
រឿងកមុារ ថ្មទីាងំ ១០ចណំង ជើង នៃះ  
បាន ផ្តោត ទៅ លើ បៃធាន បទ  គៃ-ួ
សារ សហ គមន៍ និង មិត្ត ភាព »។

 លោក សៃី បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ក្នុង 
កម្ម វិធី បង្កើត  លើក ទី ៩ នៃះ   បាន 
បន្ថៃម វធិសីាសៃ្ត ថ្ម ីក្នងុ ដណំើរការ 
នៃការ និពន្ធ សៀវ ភៅ ដោយ ផ្តល់ 
ឱកាស ឱៃយ អ្នក  និពន្ធ ជួប ជា មួយ 
នឹង កុមារ ដើមៃបី សិកៃសា  និង ទទួល 
បាន គំនិត យោបល់និង ចំណង់ - 
ចំណូល ចិត្ត របស់ កុមារ ។  

លោក សៃី បន្ត ថា ៖« ខ្ញុំសងៃឃឹម 
ថា  វធិសីាសៃ្ត នៃះនងឹ ធ្វើ ឱៃយគណុ- 
ភាព សៀវ ភៅ របស់ យើង កាន់ តៃ 
ល្អ បន្ថៃម ទៀត និង អាច ទាក់ ទា ញ  
ចំណប់ អារម្មណ៍ កុមារ បន្ថៃម ទៀ ត  
នៅ ពៃល ដៃល ពួក គៃអាន សៀវ- 

ភៅ ទាំង នៃះ » ។ 
លោក  គំ ទិវា  បៃធាន ផ្នៃក 

កិច្ចការ សាធារណៈ នៃ  Smart 
Axiata  បាន លើក ឡើង ថា ការ-
រួម បញ្ចលូ នូវ គំនិត យោបល់ រប ស់  
កុមារ នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ នៃ ការ - 
ផល ិត រឿង នទិាន កមុារ  ពតិជា ធ្វើ 
ឱៃយ សៀវភៅ រឿង ទាំង នោះ  មាន 
គណុ ភាព ខ្ពស់ ។  លោក ថ្លៃង ថា ៖ 
« ខ្ញុំ សងៃឃឹម ថា  សិសៃសា នុ សិសៃស  
នឹង រីករាយ ក្នុង ការ អាន សៀវ ភៅ 
រឿង ទំាង នៃះ ពៃះ យោបល់ រប ស់  
ពួក គៃតៃូវ បាន យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
ជា ពិសៃស នៅ ក្នុង ពៃល វិបត្តិ ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  នៃះ  សៀវ ភៅ ឌីជីថល 
ពតិ ជា មាន សារ ៈសខំាន ់ នងិ ងាយ 
សៃលួ បំផុត ក្នងុ ដំណើរ ការ នៃការ - 
រៀន អាន  និង សិកៃសា រៀន សូតៃ 
របស ់កមុារ» ។  កៃមុ ហ៊នុ  Smart 
Axiata  បាន ប្តៃជា្ញា   ក្នងុ ការ លើក- 
កម្ពស់ បទ ពិសោធនៃការ សិកៃសា 
រៀន សតូៃ តាម បៃពន័្ធ ឌជីថីល នៅ 

កម្ពុជា  ។ 
បើ តាម សៃច ក្ត ីបៃកាស អង្គការ 

មូលនិធិ អាសីុ  បាន សហ  ការ ជា- 
មួយ នឹង  អង្គការ ឆល ហ្វា ន កម្ពជុា   
បាន  រៀប ចំការ ជួប ជុំរវាង អ្នក- 
និពន្ធ  និង កុមារ ដើមៃបី ឱៃយ ពួក- 
គត់ អាច ជជៃក ពិភាកៃសា ដើមៃបី 
ស្វៃង យល់ នូវគំនិត យោបល់ 
សមៃប់ ការនិពន្ធ រឿង មុន នឹង 
ដាក់ ចៃញ សៀវ ភៅ ទំាង នោះ ជា 
សាធារណៈ ។  សៀវ ភៅទា ំងនោះ  
នងឹតៃវូ បាន យ កទៅ ដាក ់បងា្ហាញ 
នងិ សុមំត ិយោ បល ់បន្ថៃម ទៀត ព ី
កុមារ ដៃល បាន ចូលរួម ផ្ដល់ យោ - 
បល់និង គំនិត ទំាង អស់ ផង ដៃរ ។ 

លោក  បៃសៃសាន  វមីា៉ា  នាយក- 
បៃចាំ បៃទៃស នៃ អង្គ ការឆល- 
ហ្វាន កម្ពុជា ថ្លៃង ថា ជា ទូទៅ 
គៃនិយាយ ថា  កុមារ កម្ពុជា  មិន 
ចូល ចិត្ត អាន ។  នៃះ មិន មៃន ជា 
ការសន្និដា្ឋាន ដៃល តៃឹម តៃូវ នោះ 
ទៃ។   កមុារ ខ្លនួ ឯង ទើប ដងឹ ចៃបាស ់
ថា  សៀវ ភៅ មយួ ណ  ដៃល ពកួ- 
គៃចូ ល ចិត្ត អាន  ដូច្នៃះ ការ ពិភា - 
កៃសា  ជា មួយ កុមារា  កុមារី ជា មុន  
ទើប  សា្ថាបន័ អភ ិវឌៃឍន ៍វិសយ័ អបរ់ ំ 
អាច ផលិត បាន នូវ ធន ធាន 
អំណ ន ដ៏សមៃបូរ បៃបដៃល សម - 
សៃប តាម វបៃបធម៌  អាយុ  និង 
ចំណប់ អារម្មណ៍ របស់ កុមារ ។  
លោក ថ្លៃង ថា ៖« យើង ជឿជាក ់ថា  
ឱកាស ក្នងុ ការ ទទលួ បាន សៀវ- 
ភៅ  ដៃល មាន គុណ ភាព  ភាព- 
រីករាយ ក្នុង ការ អាន និង ការរីក- 
ចមៃើន ក្នុង ការអាន  ពិត ជា មាន 
ទំនាក់ ទំនង នឹង គ្នា» ៕

 គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ សាលា ឧទ្ធរណ ៍កាល- 
ព ីមៃសលិ មញិ បាន  បៃកាស   សាល- 
ដីកា កំបាំង មុខ ដោយ បន្ធូ របន្ថយ 
ទោស ២ ឆ្នាំ  គឺ ពី ៧ ឆ្នាំ មក នៅ តៃឹម 
៥ ឆ្នាំដល់ សៃ្តីជាប់ចោទ  ជួ ញដូរ 
គៃឿង ញៀន មា្នាក់  ដៃលមាន កូន  តូ ច 
មា្នាក់  កំពុង ជាប់ ឃុំ ជា មួយ នាង  
នៅ  ក្នុង ពន្ធ នាគរ  បនា្ទាប់ពី ជំនុំ - 
ជមៃះ កាល ពី ថ្ងៃ ទី៥  ខៃ  តុលា ។

នៅក្នងុ បន្ទប ់សវនាការ ពមីៃសិល- 
មិញ   លោក ចៅកៃម  ញូង  ធុល  
បាន អាន សាលដីកា  កំបាំងមុខ 

សៃ្តី ជាប់ចោទ ថា  សំណុំរឿង នៃះ  
មាន សៃ្តី ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ លឹម  
មួង  ពៃជៃ មា៉ាលីកា  អាយុ ២១  ឆ្នាំ 
(២០១៨)។ ដោយ សារ តៃ អវត្ត - 
មាន ស្តៃី ជាប់ ចោទតុលាការ មិន - 
អានសំអាងហៃតុ ឬ លើក ពី មូល - 
ហៃតុ នៃការ   សមៃច សៃចក្តី  ទៃ គឺ 
គៃនត់ៃអាន ពកីារ វនិចិ្ឆយ័ សៃច ក្ត ី 
តៃ ប៉ណុ្ណាះ ។  «សៃ្តជីាបច់ោទ  ល ឹម  
មួង ពៃជៃមា៉ាលីកា កៃយពី កៃុម- 
បៃ ឹកៃសា ជំនំុជមៃះ វិនិច្ឆយ័ សៃចក្ត ីមក 
គឺ បា ន  សមៃច បន្ថយទោស ឱៃយ ២ 
ឆ្នា ំ  នងិ បងា្គាប ់ឱៃយ អនវុត្តទោស  ក្នងុ 
ពន្ធនា  គ រ  ៥ ឆ្នាំ វិញ  ដោយគិត ពី 

ថ្ងៃ ឃុ ំខ្លនួមក  ។ តៃបើសៃ្តជីាប់ចោទ 
មិន សុខចិត្ត នឹង សៃចក្តីសមៃច 
នៃះ  តុលាការ ទុក សិទ្ធិ  ១ ខៃ ប្តឹង 
សារ   ទុក្ខ  ទៀត បាន »។

គួររំឭកថា កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៥ តុលា  
ដៃល ជា ថ្ងៃ បើក សវនាការ  ជំនុំ - 
ជមៃះ នោះ  សៃ្ត ីជាប់ចោទ បាន ឆ្លើ យ 
បៃប ់ចៅ កៃម ក្នងុ បន្ទប ់សវនាការ 
ថា  ករណី នៃះ  នាង ពិត ជា បាន 
ជួញដូរ គៃឿងញៀន  ដូច ការ ចោ ទ - 
បៃកាន ់របស ់តលុាការ  ពតិ បៃកដ 
មៃន ។ ប៉ុន្តៃ ដោយសារ នាង មាន 
កនូ បៃសុ តចូ មា្នាក ់ ទើប អាយ ុបាន 
១ ឆ្នាំ ១០ ខៃ  រស់ នៅ ជា មួយ ក្នុង 
ពន្ធនាគរ ធ្វើ ឱៃយ នាង ជបួ បញ្ហា ក្នងុ 
ការចិញ្ចឹម ថៃ ទាំ  កូន។  ដូច្នៃះ នាង 
ស្នើ សុ ំដល ់តលុាការ  ជយួ បន្ថយ- 
ទោ សខ្លះដល់នាង ។ «កា ល នោះ 
ដោយសារ ជីវភាព ក្នងុ គៃសួារ  ខ្ញុំ 
លំបាក ពៃក  ទើ ប   ខ្ញុំ សមៃច ចិត្ត 
ទិញ ថា្នាញំៀន លក់ ដើមៃបី បាន លុ យ  
ផ្គត់ផ្គង់ គៃួសារ។   ឥឡូវ ខ្ញុ ំ សុខចិត្ត 
ទទួល  ទោស ហើ យ តៃ សុ ំតលុា ការ   
បន្ធូរបន្ថ យ ទោស ដល់ ខ្ញុំ » ។

តាម កំណត់ហៃតុ របស់ សាលា - 

ឧទ្ធរណ៍ បងា្ហាញថា  កាល ពី វៃលា 
ម៉ាង ជាង ៨ យប ់ ថ្ងៃ ទ ី២៦ ខៃ ធ្នឆូ្នា ំ
២០១៨ នៅចំណុច បណ្តោយ ផ្លូវ 
លំ ក្នងុ សងា្កាត់កៃងំធ្នង់ ខណ្ឌ សៃ ន - 
សុខ រាជធានីភ្នំពៃញ   នគរ បា ល 
ការិយាល័យ នៃ មន្ទរី បៃឆំង គៃឿង - 
ញៀន  បាន សៃវជៃវ និង ឃាត់ ខ្ល ួន  
សៃ្ត ីជាប់ចោទ  នៅ ពៃល កំពុង បៃពៃ ឹត្ត  
បទល្មើស  ជាក់ស្តៃង   ដោ យ  រឹប  អូ ស 
គៃឿង ញៀន មៃតំហ្វៃ តាមីន បាន 
ចំនួន  ជាង ១០៥កៃម ។  

សៃ្តី ជាប់ចោទ   សារភាព បៃប់ 
សមត្ថកិច្ច ថា  គៃឿងញៀន  ជាង  
១០៥ កៃម នៃះ  គឺ នាង បាន ទិញ 
ពី  បុរសមា្នាក់ តម្លៃ ១ ២០០ ដុលា្លារ  
បណំង យក ទៅ រលំៃក លក ់បន្ត   តៃ 
មិន ទាន់ បាន យក ទៅ ដល់ ផ្ទះ ផង  
ក៏ តៃូ វ សមត្ថកិច្ច  ចាប់  ឃាត់ ខ្លួន  ។

សណំុរំឿង នៃះ តៃវូ  សា លា ដបំ ូង  
រាជធានី កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣  ខៃ កញ្ញា 
ឆ្នាំ ២០១ ៨  ផ្តនា្ទា  ទោស សៃ្តី ជាប់ - 
ចោ  ទដាក់ ពន្ធនា  គរ  ៧ ឆ្នាំ ពីបទ 
ជួញដូរ នូវសារ  ធាតុ ញៀន ខុស ចៃបា ប់ 
តា មបញ្ញត្ត ិមាតៃ៤០ នៃ ចៃបាប់ ស្ត ីពី 
ការតៃួត ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន ៕

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 
 
ភ្នំ ពេញៈ អង្គ ការ យូ ណៃ ស្កូ 

បៃចាំ កម្ពុជា  បាន បៃកាស ធ្វើ 
យុទ្ធនា ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌មាន មិន ពិត  
រយៈ ពៃល១០  ថ្ងៃ  គ ឺចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី  
២២  ដល់ ថ្ងៃទី  ៣១  ខៃ តុលា  
ដើមៃប ីអប អរ សបា្តោហ ៍ នៃ អក្ខរ កម្ម 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន  និង 
ព័ត៌ មាន ស ក ល   របស់ អង្គ ការ 
សហ បៃ ជា ជាតិ ។ 

 យុទ្ធ នា ការ នៃះ  គឺ សៃប ជា- 
មួយ ជា ពៃឹត្តិ ការណ៍ អប អរ - 
សាទរ ពិភព លោក បៃចាំ ឆ្នាំ 
លើក ទី៩  នៃ សបា្តោហ៍ បៃព័ន្ធ - 
ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌ មាន អក្ខរ កម្ម  
និង ព័ត៌ មាន  (MIL) របស់ 
អង្គការ សហ បៃ ជា ជាតិ  នៅ ឆ្នាំ  
២០២០  ដៃល នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី២៤   ដល់ ថ្ងៃទី ៣១  
ខៃ តុលា  កៃម បៃធាន បទ  
«ការ ទប់ទល់ នូវ ព័ត៌មាន មិន- 
ពិត អំពី ជំងឺ កូ វីដ១៩ ,  អក្ខរ កម្ម 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង ព័ត៌ មាន 
សមៃប់ មនុសៃស គៃប់ គ្នា និង 
ផ្តើម ដោយ អ្នក រាល់ គ្នា »។ 

 យោង តាម សៃចក្តី បៃកាស 
ពត័ម៌ានរបស ់អង្គការ យណូៃ ស្ក ូ
បៃចាំ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  បាន 
ឱៃយ ដឹង  ថា  ដើមៃបី អប អរ សាទរ 
សបា្តោហ៍  Global MIL នៃះ  
ការិយា ល័យ យូណៃស្កូ បាន 
រៀប ច ំផ្ទាងំ របូ ភា ព ជា ភាសា ខ្មៃរ 
សមៃប់ យុទ្ធនា ការ តាម បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ សង្គម រយៈ ពៃល  
១០  ថ្ងៃ  ការ ធ្វើ បៃប នៃះ  គ ឺដើមៃបី 
អំពាវ នាវ ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទូទាំង បៃ ទៃស  ឱៃយ  ចូលរួម ក្នុង 
យទុ្ធនា ការ នៃះ  តាម រយៈ បណ្ណ- 
បៃកាស ទាំង  ១០  ដៃល នឹង 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៅ តាម កាល បរិ- 
ច្ឆៃទ នី មួយៗ ។ 

 អ ង្គ ការ យូណៃស្ក ូ បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖ « រោគ រាតតៃបាត ថ្មីៗ នៃះ  
បាន ធ្វើ ឱៃយ ពិភព លោក បៃឈម 
មុខ ជា មួយ នឹង រលក ថ្មី នៃ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មាន មិន ពិត  
ដៃល ជះ ឥទ្ធពិល ដល់ ការ បៃយទុ្ធ 
បៃឆងំ នងឹ ជងំ ឺក ូវដី១៩។  ពត័-៌ 
មាន មិន ពិត អំពី ជំងឺ កូ វីដ១៩   
នៃះ មិន តៃឹម តៃ បង្ក ហនិ ភ័យ 
ដល់ សុខភាព សាធារណៈ ប៉ណុ្ណាះ 
ទៃ  ប៉ុន្តៃ វា ថៃម ទាំង ផ្តល់ ភាព- 
ខុសគ្នា ដល់ នយោ បាយ និង 
សង្គម ផង ដៃរ  ដៃល ផ្តល់ នូវ 
មូល ដា្ឋាន គៃឹះ នៃ ការ ស្អប់ ខ្ពើម  
និង ការ បៃង ចៃក » ។   

 លោក  មាស  សុ ភ័ ណ្ឌ  អ្នកនំា-  
ពាកៃយ កៃសួង ព័ត៌មាន  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ 

ថា  ការ លុប បំបាត់ នូវ ព័ត៌មាន 
មនិ ពតិ  ឬ ពត័ម៌ាន ក្លៃង កា្លាយ  គ ឺ
មិន អាច ធ្វើ ឡើង តៃ រាជ  រដា្ឋាភិ- 
បាល តៃ មា្នាក់ ឯង បាន នោះទៃ  
ការងារ នៃះ  គឺ តៃូវការ  ការ- 
ចូលរួម ពី គៃប់ ភាគី  មិន ថា អង្គ- 
ការ សង្គម សុវីលិ  ដៃគ ូអភ ិវឌៃឍន ៍ 
ហើយ ជា ពិសៃស បៃជា ពលរដ្ឋ 
គៃប់រូប។  យុទ្ធ នា ការ របស់ 
អង្គការ យណូៃស្ក ូ ក ៏ជា ចណំៃក 
មយួ ក្នងុ ការ ចលូរមួ  នងិ កៀរគរ 
សាធារ ណ ជន ឱៃយ មាន ការ- 
ចលូរមួ ទាងំ អស ់ ដើមៃប ីរារាងំ នវូ 
ឥទ្ធិពល នៃ ព័ត៌ មាន មិន ពិត  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់សង្គម ជាត ិ 
និង ការ សមៃច ចិត្ត ដ៏ តៃឹម តៃូវ 
របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ ។ 

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ - 
ផៃសព្វផៃសាយ ដំណឹង តាម បណ្តោញ 
ផៃសព្វផៃសាយ  ឬ មធៃយោ បាយ ផ្តល់ 
ព័ត៌ មាន  មាន ការ រីក ចមៃើន 
យា៉ាង ឆប ់រហស័  ហើយ កាន ់តៃ 
ទូលំ ទូលាយ។  ទន្ទឹម  នឹង ហ្នឹង  
យើង ក៏ ពិនិតៃយ ឃើញ  ការ លៃច- 
ឡើង នូវ ការ ផៃសព្វផៃសាយ មិន ពិត 
ជា មយួគ្នា។  ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
នៃះ  គឺ ជា ការងារ មួយ ចាំ បាច់  
ដៃល ទាំង អស់គ្នា តៃូវ ចូល រួ ម 
ចំណៃក មួ យ ក្នុង ការ ទប់សា្កាត់ 
នៃ ការរីក រាល ដាល នៃ ព័ត៌ មាន 
ក្លៃង កា្លាយ  ហើយ ក ៏ជា សារ មយួ 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ យើង ដៃរ » ។ 

 យោង តាម ផ្ទាំង រូប ភាព ជា 
ភាសា ខ្មៃរ  ដៃល គៃង នឹង 
បង្ហាះ ផៃសព្វ ផៃសាយ  ដើមៃបី អពំាវនាវ 
ឱៃយ មាន ការ ចូលរួម ពី សាធារណ ជន  
របស ់អង្គការ យណូៃស្ក ូ នៅ ក្នងុ 
ពៃះ រាជា ណ ចកៃ កម្ពុជា  បាន 
សរសៃរ ថា  ព័ត៌ មាន មិន ពិត  គឺ 
សុទ្ធតៃ ជា ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ  
ដៃល មាន ចៃតនា  បង្កើត ឡើង 
ដើមៃបី បង្ក អន្តរាយ។  ផ្ទាងំ រូបភាព 
ទាងំ នោះ  ក ៏បាន បងា្ហាញ ព ីចៃបាប ់
ទាងំ៥  របស់ អក្ខរ កម្ម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ និង ព័ត៌មាន ផង ដៃរ  
ពៃះ ថា  ព័ត៌ មាន មិន មៃន មាន 
តៃឹ ម តៃ តម្លៃ នៃ អពៃយោ កៃឹត  និង 
ឯក រាជៃយ ប៉ណុ្ណាះ ទៃ  ពត័ ៌មាន  គ ឺ
តៃូវមាន តមា្លា ភាព  និង ងាយ- 
សៃួល ឱៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ យល់ ។ 

 យោង តាម ខ្លឹម សារ របស់ 
អង្គការ យូណៃស្កូដដៃល នៃះ  
ដោយ បាន សរសៃរ ជា ភាសាខ្មៃ រ 
បាន បងា្ហាញ ឱៃយ ដឹង ទៀត ថា 
អក្ខរ កម្ម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  និង 
ព័ត៌មាន  គឺ សមៃប់ មនុសៃស ទូទៅ  
មិនមាន ការ បៃងចៃក ស្តៃី  ឬ 
បុរស នោះ ទៃ ហើយ បៃជា ពលរដ្ឋ  
មាន សិទ្ធ ិស្មើ គ្នា ទទួល បាន ឋានៈ 
ស្នើ គ្នា ក្នុងការ ផ្តល់ និង ទទួល 
បាន នូវ ព័ត៌មាន៕  

កេមុ អ្នក និពន្ធ សៀវ ភៅ សមេប់ កុមរ ជួប ពិភាកេសា  ពី ថ្ងេ ទី១៩  តុលា ។ រូបថត សហ ការី

សេ្ត ីជាប់ ចោទ និង កូន តូច នៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍ កន្ល ង មក ។ រូបថត គឹម សារុំ 

UNESCOបើកយ៊ទ្ធនាការប្រាឆំាង
ការផ្រាសព្វផ្រាសាយព័ត៌មានមិនពិត១០ថ្ង្រា

ឧទ្ធរណ៍បន្ថយទោស២ឆា្នាំស្ត្រាីជាប់ចោទជួញគ្រាឿងញៀនមានកូនតូច
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ ស៊ា ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យ� �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  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  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុ៊យអែតសហការជួយពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដតាមរយៈកម្មវិធីដំាកូនឈើ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នពំេញ ៈ ស្ថានទតូ ស៊យុអៃត 
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា សហ ការ ជា-  
មួ យ កៃសួង បរិស្ថាន  និង អង្គ -  
ការ UNDP បៃកាស ចាប់ផ្ដើម 
អនុវត្ត កម្មវិធី ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ  ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
ដោ    យ ផ្ដល់ ការគំាទៃ ផ្នៃក ហិរ ញ្ញ-
វត្ថ ុដល់ សហគមន៍ ជនបទ បៃមា ណ 
១ ៦០០ គៃសួរ ក្នងុ ខៃត្ត ចនំនួ 
២ ដោយ  ពួកគៃ  តៃូវ ចូល រួម ដាំ 
ដើ មឈើ នៅក្នងុ មលូដា្ឋាន ជា ថ្នរូ 
នឹង ការ ទទួល បាន សច់ បៃ ក់  
ដើមៃបី ផ្គត់ ផ្គង់  ជីវភាព ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន រួម 
រប  ស់ ស្ថានទូត ស៊ុយអៃត  និង 
អង្គការ UNDP ស្តីពី កម្មវិធី 
សច ់បៃក ់ពលកម្ម បាន ឱៃយ ដងឹ 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គា រថា កៃពី ដាំ - 
ដើម ឈើ ឡើង វញិ គមៃង នៃះ 
ក៏ នឹង បង្កើតជា ស្ថានីយ បណ្ដុះ 
កូនឈើ ដើមៃបី ចូលរួម ក្នងុ សកម្ម - 
ភាព អភិរកៃស ដទៃ ទៀត នៅ ទូទំា ង  
បៃទៃស ផង ដៃរ។ សៃចក្ត ីបៃកា ស 
ព័ត៌ មាន រួម បញ្ជាក់ ថា ៖ « ពៃឈើ 
និង ជីវចមៃុះ នៅ បន្ត រង សមា្ពាធ 
ក្នុ ង  កមៃិត ខ្ពស់ហើ យ  វា កំពុង 
មាន ការកើន ឡើង ដោយ សរ 
តៃ  ការ រាត តៃបាត ជា សកល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩។ នៅ ទូទំាង បៃទៃ ស  
កម្ពជុា មនុសៃស រាប់ មឺុន នាក់ បាត់ - 
បង់ ការងរ ធ្វើ ហើយ ពលករ 
ចណំាក សៃកុ ជាង១០មុនឺ នាក ់

បាន វិល តៃឡប់ ពី បៃទៃស ជិត- 
ខាង  ទៅកាន ់សៃកុ កណំើត នៅ 
តំបន់ ជនបទ វិញ»។ 

សៃច ក្ត ីបៃកាស  ដដៃល បន្ត ថា  ៖ 
«ការស្វៃងរក បៃក់ចំណូល និ ង 
សៃបៀង អាហារ កាន់តៃ លំបា ក  ទៅ ៗ  
សមៃប់ បៃជា ជន មួយ ចំនួ ន  ។ 
ដើមៃប ីជវីភាព រសន់ៅ ជាពសិៃស 
ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ ជងំ ឺរាត តៃបាត 
នៃះ បៃជាជន កាន់តៃ ចៃើន ចាប់ - 
ផ្ដើម ចូល ពៃ ដើមៃបី កាប់ ឈើ បរ - 
បាញ់ សត្វ ពៃ និង នៃសទ ជាដើ ម 
ដៃលជា ការដាក់ សមា្ពាធ បន្ថៃម 
ទៀត មកលើ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី 
ដៃល កពំងុ មាន ភាព ផយុ សៃយួ 
រួច ទៅ  ហើយ នោះ»។ 

លោក បៃយ៊ ន ហៃ ក មា៉ាក ឯក - 
អគ្គរាជ ទូត សុ៊យអៃត បៃចំា កម្ព ុជា 
ថ្លៃង ថា ការ កាត់ បន្ថយ ផលវិបា ក  

ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ សរ ការ- 
រាតតៃបាត ជាស កល  នៃ ជំងឺ កូវីដ 
គឺ ជា រឿង ចំាបាច់។ លោក ថា 
ការ គាំទៃ របស់ បៃទៃស ស៊ុយ - 
អៃតចំពោះ កញ្ចប់ ថវិកា សង្គៃះ-   
បនា្ទាន់ គឺ ក្នុង ទំហំ ទឹក បៃ ក់     
៤ ៣   ០០ ០០០SEKឬ បៃមា ណ   
ជិត កន្លះ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក 
ហើយ វានឹង រួមចំណៃក ដោះ - 
សៃយ បញ្ហា នៃះ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«កញ្ចប់ 
ថវិកា នៃះ នឹង ផ្ដល់ឱៃយ សហ គម ន៍ 
ដៃល ងយ រងគៃះ នូវ ឱកាស 
រកបៃក់ ចំណូល បានភា្លាមៗ 
តាម  រយៈ ការដាំ ដើម ឈើ  ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយ ពួកគៃ អាច ទប់ទល់ 
ជាមួយនឹង វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល 
កំពុង កើត មាន។ សកម្ម ភាព នៃះ  
ក៏ នឹង រួម ចំណៃក ដល់ ការស្ដារ 

បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសុី ដ៏ មាន សរៈ - 
សំខាន់ ផង ដៃរ »។

លោក Nick Beresford 
តំណាង និវាសន ដា្ឋាន នៃ  UND P 
បៃចា ំកម្ពជុា ថ្លៃង ថា រដា្ឋា ភបិា  ល 
បៃទៃស ស៊យុអៃត នងិ UNDP 
ប្ដៃជា្ញា ផ្ដល ់ការគាទំៃ ពៃញទហំងឹ  
ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុងអំឡុង 
ពៃល នៃ ការ រាតតៃបាត ជា សកល 
នៃះ។ លោកថា៖«កម្មវិធី ដំា ដើម - 
ឈើ នៃះជួយ ផ្ដល់ ជា សច់ បៃ ក់  
ជា ផ្នរូ នឹង កមា្លាងំ ពលកម្មនៅ ពៃ ល 
ដៃល គៃ តៃវូការ សច់  បៃក់ ជាង - 
គៃ បំផុតហើយ តាម  រយៈ ការវិនិ - 
យោគ លើ គមៃប ពៃ ឈើ យើង 
អាចរមួចណំៃក ដល ់ការកសង 
អនាគត កាន់តៃ បៃ ត ងនិង កា ន់ - 
តៃ ស្អាត សមៃប់ គៃប់ គា្នា »។

លោក ទិន ពន្លក រដ្ឋ លៃខា - 
ធិការ កៃសួង បរិស្ថាន លើក ឡើ ង  
ថា កម្មវិធី  ផ្តល់ សច់បៃក់  តាម 
រយៈ ការ ធ្វើ ពលកម្ម គឺជា អន្តរា- 
គមន៍ ទាន់ ពៃល វៃលា  ដៃល គៃ តៃវូ - 
ការ ជា ចាំ បាច់ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប 
ភា្លាមៗ ចំពោះ តមៃូវការ បនា្ទាន់ 
របស់ សហគមន៍ ជនបទ ដៃល 
រង ផលប៉ះ ពាល ់ដោយ សរ ជងំ ឺ
កូ វីដ១៩និង ភាព ចំាបាច់ ក្នងុ កា រ- 
ស្ដារ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី សំខា ន់  ៗ  
ដៃល កពំងុ ទទលួ រង សមា្ពាធ នៅ 
កម្ពជុា។ លោកបញ្ជាក ់ថា៖ « ការ-  
ងរ នៃះ នឹង ជួយ បង្កើន គមៃ ប- 
 ពៃ  ឈើ ក្នុង តំបន់ គោល ដៅ 
ដៃលជា បៃភព សៃបូ យក កាបនូ 

រួម ចំណៃក ដល់ ការបន្ត បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង ទៅ នឹង ការបៃ បៃួល 
អាកាស ធាតុ របស់ យើង»។

បើតាម លោក នៃតៃ ភក្តៃ 
អ្នក  នំាពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថានតា ម  - 
ការ ធ្វើ ផៃន ការ ថវិកា គមៃ ង 
នៃះ បាន ទញិ កនូ ឈើ បៃមាណ 
៥១ ៧៥០ដើមហើយ តៃវូ ចំណា  យ  
ថវិកា បៃមាណ៥១ ៧ ៥០ ដុលា្លារ 
សមៃប់ យក ទៅ ដាំឡើ ង វិញ 
នៅ  ក្នងុ ខៃត្ត គោល ដៅ  មាន ខៃត្ត 
សៀម រាប និង ខៃត្តពោធិ៍ សត់ ។

កៃ ពី គមៃង នៃះលោ កថា ៖ 
«មា្ចាស់ ជំនួយ សុីដា តាម រយៈ 
UNDP ក៏បាន ផ្តល់ ថវិកា ដល់ 
អង្គ ការ មួយ ចំនួនផងដៃរ ក្នុង- 
ការ ដាកំនូ ឈើ នៃះដៃល អង្គការ 
ទាំង នោះ មាន ដូច ជា អង្គការ 
RECOFTC និង ADF ចំពោះ 
តំប  ន់ គោល ដៅគឺ នៅខៃត្ត ពោធិ៍- 
សត់ និងសៀម រាប ដូច គា្នា »។

គមៃង ស្តពីី កម្មវិធី ផ្តល់ ស ច់ - 
បៃក់ លើ កមា្លាងំ ពលកម្ម នៃះ នឹ ង 
បន្ត អនុវត្ត រហូតដល់ ខៃមិថុ នា 
ឆ្នា២ំ០២១ ក្នងុការ ផ្ដលឱ់កាស 
កា រងរ ភា្លាមៗ ដល់ សហ គមន៍ 
ដៃល មាន តមៃូវ ការ ចំាបាច់ ជាង - 
គៃ តាមរយៈ សក ម្ម  ភាព ដំា ដើម 
ឈើ នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍ សតន់ងិ ខៃត្ត  
សៀមរាបពៃមទំាង បណ្ដះុ កូន - 
ឈើ នៅ រដូវ បៃ ំង និង គំាទៃ ដល់ 
សកម្មភាព ដំា ដើ ម ឈើ ១ ជំុ ទៀត 
ចនោ្លាះ ពី ខៃ ឧស ភា ដល ់ខៃ មថិនុា 
ឆ្នាំ២០ ២១៕

អោម ប៊ុនធឿន 

កណ្តាលៈ ចៅកៃម សុើបសួរ  
នៃ សលាដំបូង ខៃត្ត កណា្តាល  
ពី មៃសិលមិញ  បានសមៃច ឃុំ- 
ខ្លួន  បុរស មា្នាក់ នៅ ពន្ធនាគារ  
កៃយពីចោទ បៃកាន់ពី បទ- 
រំលោភ សៃព សន្ថវៈ មាន ស្ថាន- 
ទម្ងន់ ទោស ទាក់ទង នឹង ជន រង- 
គៃះ  តាម មាតៃ ២៤១  នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ។ នៃះ បើ តាម- 
លោក ទិន  សុចិតៃ  ពៃះរាជ- 
អាជា្ញារង  និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយនៃ 
អយៃយ ការ អម ស លា ដំបូង ខៃត្ត 
កណា្តាល។

លោក ទនិ សចុតិៃ  បាន ថ្លៃង 
ថា ៖«ចៅ កៃម សុីបសួរ លោក 
គឹម រ័ត្នណារិន  បានសមៃច 
ឃុំខ្លួន ឈ្មោះ  ហាន រ៉ៃត  ហើយ  
នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃ អង្គារ  ព ីបទ រលំោភ- 
សៃពសន្ថវៈ មានស្ថាន ទម្ងន់- 
ទោស  តាម មាតៃ ២៤១  នៃ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ» ។ 

យោង តាម មាតៃ ២៤១  នៃ 
កៃម ពៃហ្មទណ្ឌ  បទល្មើស 

សៃពសន្ថវៈ  នងឹ តៃវូ ផ្តនា្ទាទោស 
ដាក់ ពន្ធនាគារ  រយៈពៃលពី 
៧ឆ្នា ំ ទៅ  ១៥ឆ្នា ំ កាល បើ អពំើ 
នៃះ បៃពៃឹត្ត ទៅលើ ៣ ចំណុច។ 
ទី១  បុគ្គល  ដៃល ទន់ខៃសោយ  
ពិសៃស ដោយ មូលហៃតុ អាយុ 
នៃ បគុ្គល នោះ  ទ២ី នារ ីមាន គភ ៌ 
កាលបើ គភ៌ តៃូវ បាន គៃ ឃើញ 
ជាកស់្តៃង  ឬ កាលបើ ជនល្មើស 
ដឹង។ ទី៣  បុគ្គល ដៃល ទន់- 
ខៃសោយ  ពិសៃស  ដោយ មូល- 
ហៃត ុ នៃ ជងំ ឺ ពកិារភាព  កាលបើ 
ស្ថានភាព នៃ បុគ្គល នៃះ តៃូវ- 
បាន គៃ មើល ឃើញ ជាកស់្តៃង ឬ 
កាលបើ ជនល្មើស បាន ដឹង។ 

លោក យី វណ្ណដា  អធិការ- 
នគរបាល កៃុង តាខ្មោ  បាន- 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃ 
ទី១៩  ខៃតុលា  ថា  មាន ករណី 
រំលោភ សៃពសន្ថវៈ មួយ បាន- 
កើតឡើង ជាចៃើន ថ្ងៃ មក ហើយ  
ប៉ុន្តៃ ឪពុក មា្តាយ របស់ ជន រង- 
គៃះ មិនហា៊ាន ប្តឹង សមត្ថកិច្ច 
ឱៃយ ចាប់ ខ្លួន ជនបង្កនោះទៃ  
ដោយ សរ ខា្លាច អស់ លុយ  

ពៃះ ជវីភាព ខ្វះខាត ខា្លាងំ  ហើយ 
គាត ់មនិ ធា្លាបដ់ងឹ ព ីរបៀប នៃ ការ- 
ប្តឹង ឱៃយ សមត្ថិច្ច ជួយ អន្តរា គមន៍ ។ 

លោក វណ្ណដា  បានថ្លៃងថា  
រឿង រំលោភ សៃពសន្ថវៈ នោះ  
បានកើត ឡើង បៃហៃលរយៈ- 
ពៃល  ១អាទតិៃយ  កន្លង មក ហើយ  
ដៃល ជនរង គៃះ មិន ហា៊ាន 
បៃប់ ឪពុក មា្តាយ របស់ គាត់ 
ឡើយ។ ប៉ុន្តៃ ជីដូន របស់ ជន- 
រងគៃះ មានការ ងឿង ឆ្ងល់  
ពៃះ ពៃល ចៅសៃី របស់ គាត់ 
បត់ ជើង តូច ម្តងៗ  ចៃះតៃ ឈឺ  
និង មាន ហូរ ឈាម  គាត់ ឆ្ងល់ 
ក៏បាន យក ចៅ ទៅ ពៃទៃយ។ នៅ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ  គៃូពៃទៃយ ជំនាញ 
ស្តៃីបាន បៃប់ គាត់ ថា  ចៅសៃី 
របស់ គាត់ តៃូវបាន គៃ រំលោភ- 
សៃព សន្ថវៈ។ 

កៃយ ពៃល គៃូពៃទៃយ បាន- 
ទូរសព័្ទ រាយការណ ៍បៃប់  លោក   
ក៏ បានចាត់ កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច 
ដៃលមាន អធិការ រង មា្នាក់  រួម- 
ជាមួយ មៃ ប៉ុស្តិ៍  ដើមៃបី ទៅ ចាប់ 
ជនល្មើស យកមក សក សួរ។ 

លទ្ធផល នៃ ការសួរនាំ  គឺជន- 
សងៃស័យ   បានសរ ភាព ថា  
ពិតជា បាន រំលោភ សៃព សន្ថវៈ 
លើ ក្មៃងសៃី ពិតមៃន [ចំនួន 
២ដង]  ប៉នុ្តៃ ជនសងៃស័យ មនិបាន 
បញ្ជាក់   ថ្ងៃ ណា ចៃបាស់ ទៃ [មើល 
ទៅ ដូច បៃក ថា្នាំ]។ ប៉ុន្តៃ បើ តាម 
លទ្ធផល នៃ ការពិនិតៃយ របស់ 
គៃូពៃទៃយ  បញ្ជាក់ថា  ការរំលោភ 
នោះ អាចកើត ឡើង បៃហៃល ១ 
អាទិតៃយ កន្លង មក ហើយ។ 

ទោះ យ៉ាងណា  លោក អធិការ   
បានបន្តថា  លោកនឹង ចាត់- 
វិធានការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ភា្លាមៗ  
បៃសិនបើដឹង ថា  មៃប៉ុស្តិ៍ ក្នុង 
កៃុងតា ខ្មោ រូបណា ហា៊ាន ទារ- 
បៃក់ ពី បៃជាពលរដ្ឋ  ករណី 
ពួកគាត់ មក ដាក់ ពាកៃយ បណ្ដឹង  
ដើមៃបី សុំឱៃយ ជួយ អន្តរាគមន៍។ 

លោក ឡោ សុខៃ  មៃ ប៉ុស្តិ៍ 
នគរបាល រដ្ឋបាល ស្វាយរលំ  
បានឱៃយ ដងឹថា  រឿង ចាប ់រលំោភ 
សៃពសន្ថវៈ នៃះ  គឺមិនមៃន 
ទើបតៃ កើត ឡើង ភា្លាមៗ ហើយ 
សមត្ថ កិច្ច ចុះ ចាប់ នោះ ទៃ  គឺ 

បានកើតឡើង មួយរយៈ  ហើយ  
ប៉ុន្តៃ ទើប តៃ ថ្ងៃ  ទី១៨  ខៃតុលា 
នៃះ  ទើប លោក ទទួល បញ្ជា ពី 
អធិការ ដើមៃបី ចុះ ទៅ ចាប់ ខ្លួន 
ជនសងៃស័យ  ។ 

លោក សុខៃ  ថ្លៃងថា ៖«រឿង 
ហ្នឹង ពលរដ្ឋ គាត់ អត់ បាន ទៅ 
ប្តងឹ  ទៅ អ ីទៃ។ គាត ់បាននា ំជន-  
រងគៃះ ទៅ ដៃក ពៃទៃយ  រួច- 
ហើយ ពៃទៃយ ក៏ បាន ទូរស័ព្ទ ទៅ 
អធកិារ  ទើប បាន អធកិារ បញ្ជា- 
ចុះ មក ខ្ញុំ វិញ»។

បើ តាម លោក សុខៃ  ជន- 
សងៃស័យ ឈ្មោះ  ហាន រ៉ៃត  ភៃទ 
បៃសុ  អាយ ុ២៤ឆ្នា ំ ជន ជាត ិខ្មៃរ  
មខុ របរ កម្មករ សណំង ់ ស្នាកន់ៅ 
បន្ទប់ ជួល ភូមិ លៃខ៤  សង្កាត់ 
ស្វាយ រលំ  កៃុង តា ខ្មោ។ 

រី ឯ ជន រងគៃះ ឈ្មោះ  ថ ម រ ឌ  
ភៃទ សៃី  អាយុ ១០ឆ្នាំ  ជនជាតិ 
ខ្មៃរ   ជា សិសៃសរស់នៅ សង្កាត់ 
ស្វាយ រលំ  កៃុង តា ខ្មោ  ខៃត្ត 
កណា្តាល។ មា្តាយ  អាយ ុ៣៥ ឆ្នា ំ 
មខុរបរ លក ់បន្លៃ  នងិ ឪពកុ  អាយ ុ  
៣៨ឆ្នាំ  មុខ របរ នៃសទ តៃី៕ 

បេជា សហគមន៍ ចូល រួម ដំា កូន ឈើ កន្លង មក ។ រូប Embassy of Sweden page
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ធនាគារជាតិបន្តអន្តរាគមន៍តម្លៃបៃក់រៀលក្នងុចរន្តសៃដ្ឋកិច្ច
ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញ: ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា(NBC)កាលពីថ្ងៃ
អង្គារប នអពំាវនាវឱៃយអាជវីករ
ប្តូរបៃក់ដៃលមានអាជា្ញាប័ណ្ណ
គៃឹះស្ថានធនាគារនងិគៃឹះស្ថាន
មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ ឱៃយចូលរួមក្នុង
ការដៃញថ្លៃបៃក់ដលុ្លារអាមៃរកិ
ចំនួន៥០លនដុល្លារក្នុង
គោលបំណងធ្វើឱៃយមានស្ថិរ-
ភាពរបូយិបណ័្ណបៃករ់ៀលនងិ
រកៃសាស្ថិរភាពមា៉ាកៃូសៃដ្ឋកិច្ច។
សៃចក្ដីបៃកាសបនឱៃយដឹង

ថា៖ «ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
សូមជូនដំណឹងដល់ធនាគារ
គៃឹះស្ថានមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ និង
អាជីវករប្តូរបៃក់ដៃលមាន
អាជា្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ជៃបថា
ដើមៃបីរកៃសាស្ថិរភាពដល់អតៃ
ប្តូរបៃក់រៀលនៅលើទីផៃសារ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពជុានងឹដាក់
ឱៃយដៃញថ្លៃបៃក់ដលុ្លារអាមៃរកិ
ចំនួន៥០លនដុល្លារនៅ
សប្ដាហ៍នៃះ។ចំពោះតម្លៃ
ដៃញថ្លៃអបៃបបរមានឹងតៃូវ
បៃកាសនៅពៃឹកនៃថ្ងៃដៃញថ្លៃ
ជាក់ស្តៃង»។
លោកសៃីជាសរិីអគ្គនាយកិា

បច្ចៃកទៃសនៃធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាបនមានបៃសសន៍ថា
ដោយសង្កៃតឃើញថាក្នុង
អំឡុងពៃលការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ១៩តម្លៃរូបិយវត្ថុ

ភាគចៃើនក្នងុតបំន់បនបៃបៃលួ
ដោយសរការថយចុះនៃសកម្ម-
ភាពសៃដ្ឋកិច្ចជាពិសៃស
បនទទួលរងការថយថ្លៃគួរ
ឱៃយកត់សមា្គាល់ដៃលក្នុងនោះ
បៃក់រៀលក៏ទទួលសមា្ពាធនៃះ
ផងដៃរទោះជាការថយថ្លៃនៃះ
មានកមៃិតទាបក៏ដោយ។
លោកសៃីថា៖«ជាក់ស្តៃង

អតៃប្តូរបៃក់រៀលធៀបនឹង
បៃក់ដុល្លារអាមៃរិកនៅក្នុងឆ្នាំ
២០២០នៃះបនបៃបៃួល
ខុសពីបណ្តាឆ្នាំមុនៗ។ក្នុង
គោលដៅរួមចំណៃកលើក-
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់
បៃជាពលរដ្ឋតាមរយៈការ-
ពងៃឹងអំណចទិញនៃបៃក់-
រៀលដៃលនឹងរួមចំណៃករកៃសា
ស្ថិរភាពថ្លៃឱៃយនៅកមៃិតទាប
និងពងៃឹងស្ថិរភាពមា៉ាកៃូសៃដ្ឋ-
កិច្ច ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
បនសមៃចធ្វើអន្តរាគមន៍លើ
ទីផៃសារប្តូរបៃក់ដោយបៃកាស
ដាក់ដៃញថ្លៃលក់បៃក់ដុល្លារ
អាមៃរិកចំនួន៥០លនដុល្លារ
អាមៃរិក»។
លោកសៃីថាការដាក់ដៃញថ្លៃ

លក់បៃក់ដុល្លារអាមៃរិកនៃះ
នងឹមានការចលូរមួពីគៃឹះស្ថាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
អាជីវករប្តូរបៃក់។
លោកAnthonyGalliano

អគ្គនាយកCambodia In-
vestmentManagement

បនបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍កាលពី
ថ្ងៃអង្គារថាការធ្វើអន្តរាគមន៍
ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
នឹងពងៃឹងបៃក់រៀលជារូបិយ-
បណ័្ណក្នងុសៃកុធៀបនងឹបៃក-់
ដុល្លារអាមៃរិក។
លោកថ្លៃងថា៖«ការធ្វើអន្ត-

រាគមន៍របស់ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជាលើទីផៃសាររូបិយប័ណ្ណ
បៃហៃលជាជាបទ់ាកទ់ងនងឹការ-
កើនឡើងតម្លៃបៃក់ដុល្លារនៅ
ពៃលថ្មីៗ ធៀបនងឹបៃករ់ៀលខ្មៃរ
ដៃលនៅពៃលនៃះមានតម្លៃ
លើសពី៤១០០រៀល។ គំនិត
ផ្តួចផ្ដើមការបង្កើនការបៃើបៃស់
បៃក់រៀលយុទ្ធសស្ដៃនៃះ
សមៃប់បៃតិបត្តិការនៅក្នុង
សៃដ្ឋកិច្ចមានន័យថាតម្លៃ

បៃក់រៀលកាន់តៃខ្ពស់នឹងតៃូវ-
ការសមៃប់ការទិញដៃលមាន
មូលដា្ឋានលើបៃក់ដុល្លារអាមៃរកិ
បៃសិនបើបៃក់រៀលធ្លាក់ថ្លៃ»។
លោកបនពនៃយល់ថាដោយ-

សរតៃបៃក់រៀលខ្មៃរប្តូរជា
បៃក់ដុល្លារមានតម្លៃកាន់តៃ
ខ្ពស់បៃសនិបើតម្លៃបៃករ់ៀល
ចុះខៃសាយដៃលបណ្តាលឱៃយ
មានអតិផរណធៀបនឹង
បៃក់រៀល។ទោះយ៉ាងណ
លោកបនឱៃយដឹងថាការធ្លាក់
ថ្លៃនៅតៃងច់ណំចុនៃះមនិមាន
ការបរម្ភនោះទៃនិងស្ថិតនៅ
ក្នុងការជួញដូរធម្មតា។
លោកថ្លៃងថា៖«ខណៈដៃល

បៃទៃសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុង
ដំណក់កាលដំបូងនៃកៃដាស-

បៃក់រៀលជំនួសកៃដាសបៃក់-
ដុល្លារបៃភៃទ១ដុល្លារ និង៥
ដុល្លារការកើនឡើងតម្លៃបៃក់-
ដុល្លារអាចធ្វើឱៃយអតិថិជនមិន
បៃើបៃស់បៃសិនបើបៃក់ដុល្លារ
តៃវូបនគៃដឹងថាជារូបិយប័ណ្ណ
មានតម្លៃកាន់តៃខ្ពស់»។
លោកបន្តថា៖ «ការដាក់

ដៃញថ្លៃបៃក់ដុល្លារដោយ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគួរតៃ
មានបៃសិទ្ធភាពក្នុងការពងៃឹង
បៃករ់ៀលដោយសរតៃទផីៃសារ
សមៃប់បៃករ់ៀលមនិសុជីមៃ
នោះទៃហើយតាមការពិត
មិនមៃនជារូបិយប័ណ្ណដៃល
ជួញដូរជាអន្តរជាតិបើកចំហ
ដល់កៃុមអ្នកកៃងចំណៃញ
នោះទៃ»៕LA

កម្ពជុាតៃលាទិញ
សិទ្ធិដំណើរការ
HabitBurgerGrill

តពីទំព័រ ១...លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន
បនថ្លៃងថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
តៃងតៃជយួកម្ពជុាជាពសិៃសក្នងុពៃល
នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថា IMFមានតួនាទីសំខាន់

ក្នុងការតាមដាននិងវាយតម្លៃការវិវឌៃឍ
សៃដ្ឋកិច្ចសកលតំបន់និងកម្ពុជានិង
ផ្តល់ការសិកៃសាផៃសៃងៗដៃលអាចជាធតុ-
ចូលសមៃប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តរៀបចំ
វិធនការពាក់ព័ន្ធក្នុងការធនាស្ថិរភាព
មា៉ាកៃសូៃដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកម្ពជុានងិ
ការរៀបចំនូវវិធនការគោលនយោ-
បយសមៃប់ស្តារនិងជំរុញកំណើន
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
លោកថា៖«ទោះបីជាកម្ពុជាតៃូវបន

វាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់ថាជា
បៃទៃស១ក្នុងចំណោមបៃទៃសដៃល
គៃបគ់ៃងស្ថានភាពជងំឺកូវដី១៩បនល្អ-

បៃសើរក្ដី ក៏រាជរដា្ឋាភិបលកម្ពុជានៅ
បន្តតាមដានការវិវឌៃឍនៃជំងឺនៃះដោយ
យកចតិ្តទកុដាក់ខ្ពស់នងិពុំមើលសៃល
ស្ថានការណ៍ដោយបន្តអនុវត្តនូវ
វិធនការសុខាភិបល រួមជាមួយការ-
ចាត់វិធនការមុតសៃួចក្នុងការគាំទៃ
លំនឹងសៃដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពបៃជាជន»។
លោកបនបន្តទៀតថា៖«ឈរលើ

មូលដា្ឋាននៃះសកម្មភាពសៃដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាអាចបន្តមានបៃកៃតីភាពល្អ
ខណ:ស្ថានភាពសរពើពន្ធជាពសិៃស
ផ្នៃកចំណូលពន្ឋនឹងមានភាពបៃសើរ
ជាងការរំពឹងទុកដៃលនៃះជាបច្ច័យល្អ
សមៃប់ការអនុវត្តថវិកាឆ្នាំ២០២១
ដោយអនុញ្ញាតឱៃយមានលម្ហថវិកាធំ
និងការបៃើបៃស់បៃក់សនៃសំរបស់
រាជរដា្ឋាភិបលតិចជាងការរំពឹងទុក។
ប៉ុន្តៃថ្មីៗនៃះផលប៉ះពាល់ពីជំនន់

ទឹកភ្លៀងបននិងកំពុងដាក់សមា្ពាធ
មួយផ្នៃកវិញដល់បន្ទុកចំណយរដ្ឋ
ពិសៃសការស្តារឡើងវិញនូវហៃដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងធរាសស្តៃ។
បើយោងតាមលោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

រដា្ឋាភិបលកម្ពុជាបននិងកំពុងរៀបចំ
ផៃនការស្តារសៃដ្ឋកិច្ចកៃយវិបតិ្តជំងឺ
កូវីដ១៩(PostCovid-19Recov-
eryPlan)ដៃលជាការគិតគូរសមៃប់
រយ:ពៃលមធៃយមក្នុងការជំរុញកំណើន
សៃដ្ឋកិច្ចឱៃយតៃឡប់ទៅរកសកា្តានុពល
វិញឱៃយបនលឿន។
IMFបនពៃយាករកាលពីថ្ងៃទី១៣

ខៃតុលថាសៃដ្ឋកិច្ចរបស់បៃទៃសកម្ពុជា
តៃូវបនពៃយាករថានឹងធ្លាក់ចុះមក
នៅតៃឹមដក២,៨ភាគរយនៅឆ្នាំនៃះ
ហើយនងឹស្ទុះងើបឡើងវញិយ៉ាងរហស័
ដល់៦,៨ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១។
គរួបញ្ជាកថ់ារហតូមកដល់ពៃលនៃះ

រដា្ឋាភិបលកម្ពុជាបនដាក់ឱៃយដំណើរ-
ការវិធនការជុំទី៦ដើមៃបីជំរុញកំណើន

សៃដ្ឋកចិ្ចនងិតៃៀមរៀបចំសមៃប់ការ-
ងើបឡើងវិញកៃយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
វិធនការទាំងនៃះនឹងធនាថាគៃួសរ
កៃីកៃនិងងយទទួលរងគៃះនឹងបន្ត
ទទលួបនជនំយួក្នងុអឡំងុពៃលវៃល
ដ៏ពិបកនៃះ។
បើយោងតាមសៃចក្ដបីៃកាសនៃវិធន-

ការជុំទី៦បនឱៃយដឹងថា៖ «រដា្ឋាភិបល
នងឹបន្តក្នងុការតាមដានយ៉ាងទៀងទាត់
នវូស្ថានការណជំ៍ងឺកូវដី១៩ស្ថានការណ៍
សៃដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុនៅក្នងុកៃបខណ័្ឌ
តំបន់និងពិភពលោក។ដោយសងៃឃឹម
ថា រដា្ឋាភិបលនឹងតៃួតពិនិតៃយ និង
វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដោយសរតៃជងំឺ
កូវីដ១៩លើវិស័យសំខាន់ៗនៃសៃដ្ឋ-
កិច្ចរបស់កម្ពុជាដើមៃបីធ្វើបច្ចុបៃបន្នភាព
វិធនការចាំបច់។រដា្ឋាភិបលក៏តៃៀម
រៀបចំដាកច់ៃញនវូវធិនការថ្មីៗ បន្ថៃម-
ទៀតនៅក្នុងកៃបខ័ណ្ឌយុទ្ធសស្ដៃ
សៃដ្ឋកិច្ច បនា្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
ផងដៃរ»៕

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈ កៃុមហ៊ុនកម្ពុជា
តៃលដៃលធ្វើអាជកីម្មលើការ-
ចៃកចាយបៃងឥន្ធនៈដ៏ធំនៅ
កម្ពជុាបនទញិសទិ្ធិដណំើរការ
មា៉ាកយីហោភោជនីយដា្ឋានលៃបី
«TheHabitBurgerGrill»
មកពីសហរដ្ឋអាមៃរិកដើមៃបី
បមៃើសៃវាអាហាររហ័សនៅ
កម្ពុជាដោយបើកដំណើរការ
សខាដបំងូនៃះថ្ងៃនៃះនៅតបំន់
ទួលគោករាជធនីភ្នំពៃញ។
លោកយី សុផល បៃធន

បៃតិបត្តិTheHabitBurger
Grillបនឱៃយដឹងថាដោយមើល-
ឃើញនិនា្នាការរបស់បៃជាពល-
រដ្ឋកម្ពុជាចូលចិត្តទទួលទាន
Burgerដូច្នៃះហើយបនជា
កៃុមហ៊ុនកម្ពុជាតៃលដៃល
តៃងតៃគិតគូរលើគុណភាព
ផលិតផលជាចមៃបងបនទិញ
េ្រហ្វនឆយយីហោរបស់អាមៃរិក
TheHabitBurgerGrillមក
បមៃើដល់អតថិជិននៅកម្ពជុា។
នៃះបើតាមការចុះផៃសាយរបស់
សរព័ត៌មាន Freshnews
កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ។
បើតាមលោកសុផលThe

Habit BurgerGrillសខា
ទី១នៅទីតាំងខណ្ឌទួលគោក
ជតិស្ពានអាកាស៥មករាតាម
បណោ្តាយមហាវថិីសហពន័្ធរសុៃសុី
ហើយកៃុមហ៊ុនមានផៃនការ
បើកសខាទី២លើមហាវថីិម៉ា-
សៃទុង ទល់មុខស្ថានទូតចិន
នៅខៃកៃយនៃះនងិសខាបន្ត
បនា្ទាប់ទៀតនៅពៃលកៃយ។
លោកជីសិល សហគៃិន

កម្ពុជាដៃលធ្លាប់បើកដំណើរ-
ការសៃវាម្ហូបអាហារជាចៃើន
នៅកម្ពុជាតាមរយៈការទិញ
យីហោបរទៃសនិងការបង្កើត
យីហោក្នុងសៃុកបនកត់-
សមា្គាល់ថាអាហារទាន់ចិត្តជា
បៃភៃទអាហារពៃញនិយម
នៅកម្ពជុាជាពសិៃសចណំោម
យុវវ័យ។
លោកជីសិលបញ្ជាក់ថា៖

«ខ្ញុំគិតថាទីផៃសារអាហាររហ័ស
នៅតៃល្អនៅកម្ពុជាដៃល
បៃជាជននៅតៃចូលចិត្តវា
ខា្លាំងណស់»៕LA

IMFនឹងបន្តជួយកម្ពជុា...

អតៃប្តរូបៃក់រៀល និងដុល្លារមានការបៃបៃលួអំឡុងពៃលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថតជីវ័ន
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តម្លៃជ័រកៅសូ៊ហក់ឡើងវិញបុ៉ន្តៃបៃឈមខ្វះកម្មករចៀរជ័រ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: តម្លៃជ័រ កៅស៊ូ    កំពុង 
ហក ់ឡើង ខ្ពស ់គរួ ឱៃយ កត ់សម្គាល ់ 
ចាប ់ព ីដើម ខៃ តលុា នៃះ   ដោយ- 
សារតៃ តមៃូវ ការ វត្ថុ ធាតុ ដើម 
ក្នងុ ឧសៃសាហ កម្ម   ដៃល ងើបឡើង 
វិញកៃយ ភាព យឺតយ៉ាវ  បង្ក 
ឡើង ដោយ ក្តី បារម្ភ នៃ ការ ឆ្លង 
រាតតៃបាត ជំងឺកូវីដ១៩  សៃប 
ជាម ួយបៃទៃស ផលតិ ជរ័កៅស៊ ូ 
ជាចៃើន កពំងុ រងគៃះ ដោយសារ  
ទឹកជំនន់។ យោង តាម អ្នក- 
ជំនាញ ក្នុង វិស័យ កៅស៊ូ។  

លោក ម៉ងុ  ឫទ្ធ ីបៃធាន កៃមុ- 
បៃឹកៃសា ភិបាល កៃុមហ៊ុន ម៉ុង-  
ឫទ្ធី គៃុប ដៃល វិនិយោគ លើ ដាំ 
ដុះ កៅស៊ូ ដូង បៃង និង សា្វាយ  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  គិត តៃឹម ថ្ងៃ ចន្ទ  
ទី១៩ ខៃ តុលា  តម្លៃ កៅស៊ូ 
សន្លឹក  RSS3 បាន ហក់ ឡើង 
រហតូដល ់ ២ ២០០ ដលុា្លារ ក្នងុ 
១ តោន   កៅ ស៊ូ  CSR L មន 
តម្លៃ១៥៣០ដលុា្លារ ក្នងុ  ១តោន   
កៅស៊ូ CSR5 តម្លៃ ១ ៥០០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ តោន  និង កៅស៊ូ 
CSR10 តម្លៃ ១ ៤០០ ដុលា្លារ 
ក្នុង ១តោន ។ 

យោង តាម អគ្គនាយក ដា្ឋាន 
កៅស៊កូម្ពជុា តម្លៃ កៅស៊ ូជា មធៃយម  

ក្នងុខៃកញ្ញា គ ឺ១ ៣១៤ ដលុា្លារ  
ក្នុង ១តោន ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« នៃះ ជា ដណំងឹ  
ល្អ សមៃប ់បៃជា កសកិរ ខ្នាត តចូ  
មធៃយម និង ខ្នាតធំ ដៃល បៃកប- 
របររកសុី លើ វិស័យ កសិកម្ម  
កសិ-ឧសៃសាហកម្ម កៅស៊ូ »។ 

ទោះ ជា បៃប នៃះ ក្ត ី លោក  ម៉ងុ 
ឫទ្ធី    កត់សម្គាល់ ថា វិស័យ នៃះ   
បៃឈម នឹង សា្ថានភាព លំបាក 
ដោយសារ ខ្វះ  កម្លាំង  ពល កម្ម  
សមៃប់  បៃមូល  ផល   កៅស៊ូ ។ 

លោក បាន ពនៃយល ់ថា តម្លៃ កៅស៊ ូ 
ហក ់ឡើ ង នៅពៃល នៃះ ដោយសារ   
តមៃវូការ ទផីៃសារ កៅ ស៊ ូចៃើន នៅ 
លើ ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិ  ខណៈ ដៃល  
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ថយ ចុះ ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល បៃទៃស ផលិត កៅ ស៊ូ  នៅ 
ក្នុង តំបន់ ជួប គៃះ ទឹក ជំនន់ ។ 

លោក នយិយ ថា៖«ឥទ្ធពិល 
គៃះ ធម្មជាតិ ទឹក ជំនន់ ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល ់ដល ់ការ បៃមលូ ផល ជរ័ 
កៅស៊ូ ដៃល នាំ ឱៃយការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
កៅស៊ូ លើទីផៃសារ មិន គៃប់គៃន់ 
បាន ជំរុញ ឱៃយ តម្លៃ កៅស៊ូ ហក់- 
ឡើង នៅ ពៃល នៃះ »។ 

លោក  គូរ  ផល្លី  អនុ បៃធាន 
នាយក ដា្ឋាន អភិវឌៃឍន៍ កៅស៊ូ នៃ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន កៅស៊ូ  បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា 

តម្លៃ កៅស៊ ូគៃសួារ ក ៏ឡើង ថ្លៃ គរួ 
ឱៃយ កត់ សម្គាល់  ក្នុង រយៈពៃល 
ចងុ កៃយ នៃះ ដោយ តម្លៃ កៅស៊ ូ 
កក កើន ព២ី ១០០ រៀល ក្នងុ  ១  
គឡី ូ កៃម ដល ់ចន្លាះព២ី ៥ ០ ០   
រៀល ទៅ  ២ ៧០០ រៀល ក្នុង 
១គីឡូ កៃម ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖« តម្លៃ កៅស៊ូ 
ហក់ ឡើង នៃះ បាន ចាប់ ផ្តើម 
តាំង ពី ដើម ខៃ តុលានៃះ ហើយ 
ឥទ្ធិ ពល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ បាន 

ជំរុញ ឱៃយមន  តមៃូវ ការ ផលិត 
ជរ័កៅស៊ ូសមៃប ់ផលតិ សៃម  
ដៃ  និង ផលិត សមៃបក កង រ់ថ យន្ត   
មន ការ កើន  ឡើង »។ 

បើ តាម  លោក  ផល្ល ី តម្លៃ កៅស៊ ូ 
ក្នុង សៃុក  នឹង ងើប ឡើង វិញ នៅ 
ពៃល អនាគត  ដោយ សារ កតា្តា 
កៃ បៃ ផ្ទៃ ដី ដាំដុះ  កៅស៊ូ របស់ 
កម្ពជុា ទៅ ជា ដណំា ំឧសៃសាហ កម្ម  
ផៃសៃង ៗ    សៃប ពៃល បៃទៃស អ្នក- 
ផលិត កៅ ស៊ូធំ ៗ  ចន្លាះពី ៥០ 

ទៅ៨០មុនឺ ហកិតា កពំងុ បៃឈម  
នឹង ជំងឺ អុចជៃុះ ស្លឹក (Pesta-
lotionsis) លើ ដណំា ំកៅស៊ ូដៃល  
នឹង ធ្វើឱៃយ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ថយចុះ ។ 

តម្លៃ កៅស៊ ូនៅ កម្ពជុា បាន ធា្លាក់ 
ចុះ   ជាបន្តបនា្ទាប ់ចាប ់តាងំ ព ីជាង  
៥ ០០០ដុលា្លារ ក្នុង ១តោន  ក្នុងឆ្នាំ 
២០១១ នងិ២០១២ដល ់ជាង 
១  ០០០ ដលុា្លារ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន 
នៃះ ។ នៃះ បើផ្អៃក តាមការ ចៃញ 
ផៃសាយ របស់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ។ 

លោក ហៃង សៃង អ្នកចាត់- 
ការ ទូទៅ កៃុមហ៊ុន ចម្ការកៅស៊ូ 
បងឹកៃត នៅ ខៃត្តកពំងច់ាមបាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ងៃ 
ទី៩ តុលា ថា កៃុមហ៊ុន លោក 
បាន នាំចៃញ ជ័រកៅស៊ូ  ថយ ចុះ  
បៃហៃល៣០ ភាគរយ ដោយសារ  
ការ បៃមូល ទិន្នផល ធា្លាក់ចុះ ។

 លោក កប៏ាន  កតស់ម្គាលថ់ា 
កៃុមហ៊ុន លោក កៃបៃ ដីចម្ការ 
កៅស៊ូ  ងក ទៅ ដាំ  ចៃកអំបូង 
លឿង  វិញ  ដៃល មន តមៃូវការ 
ទីផៃសារ ខ្ពស់  ជាពិសៃស ទីផៃសារ 
បៃទៃស ចិន ។ រហូតមកដល់ 
ពៃលនៃះ កៃមុហ៊នុ បាន កៃបៃ ដ ី
ជា ចម្ការចៃក កើន រហូតដល់ 
ជាង  ២ ០០០ ហិកតា ។

ទិន្នន័យ ពី កៃសួង កសិកម្ម  
រុកា្ខា បៃមញ់ និង នៃសាទ បាន 
បង្ហាញ ថា ការ នាចំៃញ កៅស៊ ូព ី
បៃទៃស កម្ពជុា សមៃច បាន ចនំនួ 
១៧៩ ៦២១  តោន ក្នងុ រយៈពៃល  
៩ខៃ ដើម ឆ្នា ំ២០២០  កើន ឡើង  
៣,៧៨ ភាគរយ ធៀប រយៈ ពៃល 
ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន ។

ទិន្នន័យ ក៏បង្ហាញ ថា  កម្ពុជា 
មន ផ្ទៃដ ីដាដំុះ កៅស៊ ូសរបុ ៤០៣-  
១៩៥ ហិកតា  ដោយ  ផ្ទៃដី  ២៩០- 
៦០៩ហកិតា ស្មើ នងឹ៧២  ភាគរយ 
អាចចៀរជ័របាន ៕  LA

ជ័រកៅសូ៊ ដេល ទើប បេមូល ទិញ ពីកសិករ   នៅខេត្តរតនគិរី ដើមេបី យក ទៅកេច្នេបឋម មុន នំាចេញ ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

SKHynixទិញអាជីវកម្មផលិតឈីបរបស់Intelតម្លៃ$៩ពាន់លាន
ទកីេងុសេអ៊លូៈ កៃមុហ៊នុ  SK 

Hynix របស់  កូរ៉ៃខងតៃបូងដៃល 
ផលិត ឈីប ធំបំផុត ទីពីរ ក្នងុ ពិភព- 
លោក   បាន បៃកាស កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  
នូវ កិច្ច ពៃម ពៃៀង តម្លៃ ៩ ពាន់ 
លានដលុា្លារ  ដើមៃប ីទញិ  បៃតបិត្តកិារ  
មៃម៉រូ ីឈបី  របសក់ៃមុហ៊នុ អាមៃរកិ   
Intel    ពៃល ដៃល  ខ្លួន ស្វះស្វៃង 
ដំឡើង  តួនាទី  តទល់  កៃុមហ៊ុន 
អៃឡចិតៃនូកិ Samsung ដៃល 
ជាគូ បៃជៃង។  

SK Hynix  ជា កៃមុហ៊នុ លដំាប ់ 
ទី ២ រួច ទៅហើយ  ជា អ្នក ផលិត 
ឈីប DRAM ដៃល បៃើបៃស់ 
ក្នងុ កុពំៃយទូរ័ នងិ កំពុៃយទូរ័មៃ (serv-
ers)។ 

ប៉នុ្តៃ កៃមុហ៊នុ នៃះ មន ភាព យតឺ- 
យ៉ាវ នៅ លើ ទផីៃសារ សមៃប ់ ហ្លាស ់
មៃម៉ូរី ឬ ឈីប  ម៉ាក «NAND» 
ដៃល តៃូវ បាន បៃើ ក្នុង ឧបករណ៍  
បៃចាំ ថ្ងៃ ដូច ជា សា្មាត ហ្វូន និង 
ហឌីស (Drive) USB  ក៏ ដូច 
ជា ឧបករណ៍ ឧសៃសាហកម្ម និង 
វៃជ្ជ សាស្តៃ។ 

 ក្នងុ ឯកសារ ផ្លវូ ចៃបាប ់ កៃមុហ៊នុ  
SK Hynix បាន ឱៃយ ដឹង ថា ខ្លួន 
នងឹ ទញិ យក ផ្នៃក អាជវីកម្ម  NAND 
ទាំងអស់ របស់ កៃុមហ៊ុន  Intel    

ដៃល មនិ រាប ់បញ្ចលូ  ផ្នៃក  Optane 
មនតម្លៃ ១០,៣ ពាន់ លាន វុន 
ជាមយួ   រោងចកៃ របស ់ Intel  ក្នងុ 
ទកីៃងុកពំងផ់ៃ  Dalian បៃទៃស 
ចិន ដោយ រាប់ បញ្ចូលក្នុង កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង នះ។ 

កៃមុហ៊នុ  SK Hynix ឈរ នៅ 
លដំាប ់លៃខ  ៤  តាម ចណំាត ់ថា្នាក ់
នៃ ការ លក់  NAND   នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោកក្នុង  តៃី មស ទី ២ ឆ្នាំ 
នៃះ។ នៃះ បើ យោង តាម  អ្នក- 
សៃវជៃវ ទីផៃសារ  Trendforce 
ខណៈដៃល កៃមុ ហ៊នុ Intel ឈរ 
នៅ លំដាប់ លៃខ ៥។ 

តួលៃខ  កៃុមហ៊ុន សៃវជៃវ 
Trendforce  បង្ហាញ ថា ការ រួម- 
បញ្ចូល គ្នា របស់ ពួកគៃ   នឹង នាំ ឱៃយ  
កៃមុហ៊នុ  SK Hynix  លោត ផ្លាះ 
កៃុមហ៊ុន Kioxia  របស់ ជប៉ុន 
និង Western Digital របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ទៅ ក្នុង លំដាប់ 
ទី ២  ជាមួយ ចំណៃក  ទីផៃសារ ជាង 
២៣ ភាគរយ។ 

ទផីៃសារ របស ់ NAND នងិ DRAM 
ទាងំ២  គៃបដណ្តប ់ដោយ កៃមុហ៊នុ 
អៃឡិច តៃូនិក Samsung និង  
តមៃវូ ការ  ឈបី ទ ូទាងំ សកល    បាន   
បង្កើន នូវ ផល ចំណៃញ សមៃប់ 

កៃុមហ៊ុន ទាំង២របស់ កូរ៉ៃ ខង- 
តៃបូង ក្នុង ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ នៃះ។

 កៃុមហ៊ុន ទាំង ២  បៃជៃង គ្នា 
ផ្គត់ផ្គង់ ឈីប ដល់ កៃុមហ៊ុន  ធំៗ 
របស់ អាមៃរិក ដូច ជា Apple, 
Dell នងិ  HP   ពៃម ទាងំ កៃមុហ៊នុ 
ទាំង ឡាយ របស់ ចិន ផងដៃរ។ 

លោក Ahn Ki-hyun អគ្គ - 
នាយក រង  នៃ សមគម ឧសៃសាហកម្ម 
ឧបករណ ៍ពាក ់កណា្តាល សមៃច  
របស់ កូរ៉ៃ បាន និយយថា ការ- 
ទិញ បាន ពី កៃុមហ៊ុន  Intel   នឹង  
ពងៃងឹ  បៃតបិត្តកិារ  NAND របស ់  
SK Hynix  ដៃល  មិន ទាន់ ខ្លាំង  
ដូច ដៃល អាជីវកម្ម ដទៃ។ 

លោកបន្ថៃម ថា៖« ជាមួយ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង នៃះ កៃុម ហ៊ុន  ចាក់ - 
គៃឹះ រឹង មំ  នូវ តួនាទី ធំ បំផុត ទី២ 
របស ់ខ្លនួ  ក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម  ឧបករណ ៍
ពាក់ កណា្តាល សមៃច សកល»។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖«សមៃប់ 
រយៈពៃល វៃង  កចិ្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ 
នឹង តៃួសតៃយ ផ្លូវ សមៃប់ ខ្លួន 
ដើមៃបី កា្លាយ ជា អ្នក បៃជៃង ខ្លាំង 
តទល់ នឹង  Samsung»។ 

គៃះឹ នៃ  SK Hynix  កើត ចៃញ  ពី 
ផ្នៃក នៃ  កៃមុហ៊នុ  Hyundai គៃបុ  
នៅកូរ៉ៃ ខងតៃបូង៕ AFP/RR

 អ្នក  ចូលទសេសនា សាកលេបង   បច្ចេកវិទេយាដំណើរការ ដោយ Intel។ AFP

ការនំាចៃញរបស់វៀតណាមរំពឹងកើន-
ឡើងចន្លោះពី៣-៤ភាគរយក្នងុឆ្នាំនៃះ

ទីកេងុហាណូយៈ ការ នាចំៃញ  
របស ់វៀតណាម នៅ ឆ្នា ំនៃះ  អាច 
មន កំណើន ៣ទៅ ៤ ភាគរយ  
ទោះបី ជា  ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩។ យោង តាម កៃសួង 
ឧសៃសាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម 
(MoIT)។ 

 កៃសងួ នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ  
រយៈពៃល ៩ ខៃ ដើម ឆ្នា ំនៃះ សកម្ម-
ភាព នាំចៃញ របស់   វៀតណាម 
នៅតៃ រកៃសា  កណំើន វជិ្ជមន    ខណៈ  
សៃដ្ឋកចិ្ច ជា ចៃើន ក្នងុ ពភិព លោក   
និងតំបន់ បៃទះ កំណើន អវជិ្ជមន។ 
នៃះ បានបង្ហាញ ថា  សកម្មភាព 
ផលតិ  កម្ម  ក្នងុ បៃទៃស  នៃះ បាន 
ងើប ឡើង វិញ  ជាបណ្តើរៗ  បនា្ទាប់- 
ពី រង ការ វាយ បៃហរ ដោយ ការ- 
រីក រាលដាលកូវីដ១៩ ។ 

ស្ថតិ ិព ីកៃសងួ នៃះ បាន បង្ហាញ 
ថា លទ្ធផល នាំចៃញ ចាប់ ពី ខៃ 
មករា  ដល់ ខៃ កញ្ញា   កើន ឡើង 
តៃមឹ ៤,១ ភាគរយ ធៀប រយៈពៃល  
ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។ គួរ ជា ទី 
កត់សម្គាល់   លទ្ធផល នៃ ការ- 
នាចំៃញ  ក្នងុ តៃមីស ទ ី៣  នៃ ឆ្នា ំ
នៃះ  មន ចនំនួ ដល ់ទៅ ៨០ ពាន ់

លាន ដលុា្លារ  ដៃល មន កណំើន 
រហតូ ដល ់ទៅ ១១ ភាគរយ  ធៀប  
នងឹ តៃ ីមស នៃ ឆ្នា ំមនុ  នងិកើន- 
ឡើង រហូត ដល់ ៣៤ ភាគរយ 
ធៀប នឹង តៃី មស មុន។ 

លោក Do Thong Hai 
អនុរដ្ឋ មន្តៃី បាន និយយ ថា៖ 
« នៃះ បង្ហាញ ថា  ការ នំាចៃញ 
ងើប ឡើង វិញ ជា វិជ្ជមន  ក្នុង  
តៃីមស ទី៣  នៃ ឆ្នាំ ២០២០។ 
ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ នៃះ ផ្តាត 
លើ  ផលិត  ផល ឧសៃសាហកម្ម កៃច្នៃ 
ជាមយួ  ការ សមៃច បាន ការ នា ំចៃញ   
កើន  ឡើង ចនំនួ ៤,៧ ភាគរយ ក្នងុ  
រយៈពៃល ដចូ គ្នា ក្នងុ ឆ្នាមំនុ   មន  
ចំណៃក រហូត ដល់ទៅ ៨៤,៦ 
ភាគរយ នៃ ការ នាំចៃញ សរុប»។

ផលតិ កម្ម ឧសៃសាហកម្ម  ការ- 
នាចំៃញ នងិពាណជិ្ជកម្ម ក្នងុ សៃកុ  
រយៈពៃល ១ ឆ្នា ំពៃញ នៃ ឆ្នា ំ២០២០ 
រំពឹងកើន ក្នុងភាពវិជ្ជមន ។ 

លោកបន្តថា៖« ការ នាំចៃញ ទៅ  
កាន់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក   និងទីផៃសារ  
ដទៃទៀត  នឹង មន កំណើន  ខ្ពស់  
ធៀប  នឹង ដើម ឆ្នាំ ដោយសារ  តមៃូវ-
ការ កើន»៕VNS_ANN/RR
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រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្ល្រសម្នាក់និយាយថា«ទ្វារនៅបើកបន្តិចនៅឡើយ»
សម្រប់ពិភាក្រសពាណិជ្ជកម្មបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្លាស់ប្តូរជំហរ

សុខ វេងឈាង  

លោក Michael Gove 
រដ្ឋមន្ត្រី ទីស្ដី ការគណ: រដ្ឋមន្ត្រី 
អង់គ្ល្រស  បាន និយាយ កាល-     
ពី ថ្ង្រអាទិត្រយទី១៨  តុលា ថា 
«ទ្វារ  នៅ បើក បន្តិច នៅ ឡ្រីយ» 
សម្រប់ កិច្ច ពិភាក្រសា ល្រី កិច្ច - 
ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម រវាង 
ចក្រភព អង់គ្ល្រស  និង សហ- 
ភាព អឺរ៉ុប បើ ប្លុក ន្រះ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
វធិសីាស្ត្រ របស ់ខ្លនួ  នងិ បង្ហាញ 
ឱ្រយ ឃ្រីញនូវ ការប្ដ្រជ្ញា ចិត្ត។ 
លោក បាន និយាយ ប្រប ន្រះ 
មុននឹង ការចរចា  ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ ក្នុង សបា្ដាហ៍ ន្រះ។

ក្នុង កិច្ច សម្ភាសន៍ នៅក្នុង 
ទូរទស្រសន៍ BBC  រដ្ឋមន្ត្រី រូប ន្រះ 
បាន នយិាយ ថា៖«យើង សង្រឃមឹថា 
សហភាព អឺរ៉ុប  នឹង ផ្លាស់ប្ដូរ 
ជំហរ របស់ ពួក គ្រ។  យើងមិន 

បាន និយាយ ថា  បើ ពួកគ្រ មិន- 
ផ្លាស់ ប្ដូរ ជំហរ នោះ យើង មិន- 
អាច និយាយ ជ មួយ ពួក គ្រ 
បាន នោះ ទ្រ »។

គួរ រំឭក  ថា  ការចរចា រវាង 
ចក្រភព អង់គ្ល្រស  និង សហ- 
ភាព អរឺ៉បុ បាន ជប ់គាងំ កាល ព ី
ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ សបា្ដាហ៍ មុន 
ដោយសារ មន ការខ្វ្រង គំនិត 
គា្នា ល្រី បញ្ហាការ ន្រសាទ  និង 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ស្មើភាព គា្នា។

កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ទី១៦  នា- 
យក រដ្ឋ មន្ត្រី អង់គ្ល្រស  លោក 
Boris Johnson  បាន នយិាយ 
ថា  អង់គ្ល្រស គា្មាន ហ្រតុផល 
ដើម្របី បន្ត កិច្ច ពិភាក្រសា ទ្រ  បើ 
សហភាព អឺរ៉ុប នៅ ត្រ មិន«ធ្វ្រី 
កា រផ្លាស់ ប្ដរូ ឱ្រយ បាន ច្រនីនូ វវិធី - 
សាស្ត្រ»ចរចា របស់ ពួក គ្រ។ 
លោក ក ៏បាន លើកឡើង ផង ដ្ររ 
ថា  អាជីវកម្ម អង់គ្ល្រស ត្រូវ ត្រ 

ត្រៀម ខ្លនួ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម ដោយ 
គា្មាន កចិ្ច ព្រមព្រៀង ពាណជិ្ជកម្ម 
ជ មួយ សហភាព អឺរ៉ុប នៅ 
ព្រល ដ្រល រយ:ព្រល អន្តរ កាល 
ត្រូវ បញ្ចប់ នៅ ថ្ង្រទី ៣១  ខ្រធ្នូ។

នៅ ក្នងុ សុន្ទរកថា  ចាក់ ផ្រសាយ 
តាម ទូរទស្រសន៍ លោក John-
son  បាន និយាយ ថា៖«ខ្ញុ ំបាន 
សន្នដិ្ឋាន ថា  យើង គួរ ត្រៀមខ្លនួ 
សម្រប់ ថ្ង្រទី១  ខ្រ មករា ជ មួយ 
នឹង ការរៀបចំ ធ្វ្រី ពាណិជ្ជ កម្ម 
ស្រដៀង នឹង ប្រទ្រស អូស្ត្រលី 
ដោយ ផ្អ្រក លើ គោលការណ៍ 
សាមញ្ញ ន្រ ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី 
សកល»។ លោក បាន បន្តទៀត 
ថា៖ «ជ មួយនឹង ជំនឿ ជឿជក់ 
យា៉ាងមុត មំ  យើង ត្រៀម នឹង 
ទទួល យក ជម្រសី ថ្ម ី  ហើយ 
យើង នឹង រីកចម្រនី ខ្លាងំ ក្នងុ - 
នាម ជ ប្រទ្រស ធ្វ្រ ីពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ររី មួយ ដ្រល គ្រប់គ្រង  និង 

កំណត់ច្របាប់ របស់ យើង   ដោយ 
ខ្លនួ ឯង»។ 

ប្រ ីការចរចា មិន អាច ឈាន- 
ដល់ ការ ចុះ កិច្ចព្រម ព្រៀង នោះ 
ពាណិជ្ជកម្ម រវាង សហភាព អឺរុ៉ប 
និង អង់គ្ល្រស នឹង ប្រព្រតឹ្តទៅ តាម 
ច្របាប់ របស់ អង្គការពាណិជ្ជកម្ម 
ពិភពលោក (WTO) ដ្រល អាច 
នំាឱ្រយ មន ការ កំណត់ យក ពន្ធលើ 
ផលិតផល នំា ច្រញ។ បញ្ហាន្រះ  
នឹង ជះ ឥទ្ធពិល យា៉ាងខ្លាងំ ដល់ 
ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី ដោយសារ ថា  
ការកំណត់ យកពន្ធ នឹង ធ្វើ ឱ្រយ 
ផលិតផល ឡើង ថ្ល្រ  និង ធ្វើឱ្រយ 
ការ ជួញដូរ ក្នងុ ទីផ្រសារនីមួយៗ 
កាន់ ត្រ ពិបាក។

សហភាព អរឺ៉បុ  បាន នយិាយ 
ថា  ខ្លួន បាន ត្រៀម ពង្រឹង កិច្ច - 
ចរចា ឱ្រយ បាន កាន់ត្រ ល្អប្រស្រីរ 
ឡើង ប៉ុន្ត្រ នឹង មិន ព្រមទទួល 
កិច្ចព្រមព្រៀង ជ មួយ លក្ខ- 

ខណ្ឌ មិន សមរម្រយ ឡើយ។
ដើម ឡើយ អ្នក ចរចា របស់ 

សហភាពអរឺ៉បុ លោក Michael 
Barnier  និង អ្នក ចរចា របស់ 
អង់គ្ល្រស លោក David Frost  
គ្រង នឹង ជួបគា្នា នៅ ទី ក្រុង- 
ឡុងដ៍  ក្នុង សបា្ដាហ៍ន្រះ ប៉ុន្ត្រ 
ជំនួប ន្រះ  ត្រូវ បានប្តូរ ទៅ ជ 
កិច្ចប្រជុំ តាម វីដ្រអូ វិញ ។

ចក្រភព អងគ់្ល្រស  បាន ចាក- 
ច្រញ ពី សហភាព អឺរ៉ុប ជ ផ្លូវ- 
ការ  កាល ព ីដ្រមី ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ 
បនា្ទាប់ ពី បាន ដំណើរ ការ ដក-  
ខ្លួន អស់រ យ:ព្រល ៣ ឆ្នាំ កន្លះ 

ក្រយព ីការ ធ្វើ ប្រជមត ិនៅ ឆ្នា ំ
២០១៦។ ទោះ បី ជ ចក្រភព- 
អង់គ្ល្រស បាន ចាក ច្រញ ពី សហ  - 
ភាព អឺរ៉ុប ជ ផ្លូវការ ក៏ដោយ ក៏ 
អង់គ្ល្រស នៅ ត្រ ស្ថិត ក្រម 
ច្របាប ់សហភាព អរឺ៉បុ ព្រះ ភាគ ី
ទងំសងខង បាន កណំត ់យក 
ឆ្នាំ២០២០ ជ រយ:ព្រល អន្តរ- 
កាល ដើម្រប ីចរចា កចិ្ច ព្រមព្រៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម ថ្មមីយួ។  ក្រយឆ្នា ំ
២០២០ ប្រទ្រស  អង់គ្ល្រស នឹង 
ដកខ្លួន ពី សហភាព អឺរ៉ុប ជ 
សា្ថាពរ ទោះ បីមន ឬ មិនមន កិច្ច - 
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្តី ៕

លោក  រដ្ មន្តេ  ីទីស្តកីា រ គណៈរដ្មន្តេ ីអង់គ្លេស Michael Gove។ AFP

រលករិះគន់បក្រសប្រឆំាងគួបផ្រសំនឹងសំឡ្រងតវ៉ារបស់មនុស្រសរាប់មុឺននាក់
កំពុងទមទរឱ្រយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានចុះច្រញពីតំណ្រង

  អឹុង  ម៉េង គង់ 

អ្នក គំាទ្រ គណ បក្រស ប្រឆំង រាប់ - 
មឺុន នាក់  បាន ប្រមូល ផ្តុ ំគា្នានៅ ទី ក្រងុ 
ការា៉ាជី    ដើម្របី ធ្វើ បាតុ កម្ម ទម្លាក់ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី បា៉ាគី សា្ថាន  
Imran  Khan  ច្រញ ពី តំណ្រង  
ដោយ ចោទ ប្រកាន់ ថា  លោក បាន 
ក្ល្រង បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាត  ក្នងុ ការ បោះ - 
ឆ្នាត ជតិ ឆ្នា ំ២០១៨ ។  

បាតុ កម្ម ដ្រល ធ្វើ ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  គឺ 
ជ ផ្ន្រក មួយ ន្រ ចលនា ប្រជ ធិប- 
ត្រយ្រយ បា៉ាគី សា្ថាន  ត្រវូ បាន បង្កើត 
ឡើង ដោយ គណបក្រស ប្រឆំង ចំនួន 
៩  កាល ពី ខ្រ មុន  ដើម្របី ប្រឆំង នឹង 
រដ្ឋាភិ បាល  និង បង្ក ឱ្រយ មន ភាព- 
ចលា ចល នៅ ទូទំង ប្រទ្រស ។  

លោក ស្រ ី Maryam  Nawaz  
ម្រ ដឹក នំា គណបក្រស ប្រឆំង  ១រូប 
ក្នងុ ចំណោម គណបក្រស ទំង ៩   
និង ជ ទយាទ លោក  Nawaz  
Sharif  ដ្រល ជ អតីត នាយក - 
រដ្ឋមន្ត្រ ី៣ជំនាន់  បាន និយាយ វាយ- 
ប្រហារ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីបា៉ាគី- 
សា្ថានImran  Khan  ខ្លាងំ ៗ   នៅ មុខ 
ហ្វងូ បាតុករ ថា  លោក  Imran  

Khan  គឺ ជ អ្នក ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ ប្រជ ជន 
បា៉ាគី សា្ថាន បាត់ បង់ ការ ងរ ធ្វើ  ព្រម- 
ទំង បាន ធ្វើ ឱ្រយ ប្រជ ជន អត់ អាហារ 
បរិភោគ  សូម្របី ត្រមឹ ត្រ អាហារ 
២ ព្រល ។   

ប្រធាន គណបក្រស ប្រឆំង ១ រូប 
ទៀត លោក  Bilawal  Bhutto  
Zardari  ក៏ បាន និយាយ វាយ - 
ប្រហារ ទៅ លើ លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្ត្រ ីបា៉ាគី សា្ថាន  នៅ ចំពោះ មុខ ហ្វងូ 
អ្នក តវា៉ា ដ្ររថា  លោក គឺ ជ អ្នក ធ្វើ ឱ្រយ 
កសិករ បា៉ាគី សា្ថាន រស់ ក្នងុ ភាព- 
អត់ ឃ្លាន ។  

គួរ កត់ សម្គាល់ ថា  ការ កាន់ កាប់ 
អំណាច របស់ លោក  Imran  
Khan  ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ ថា  
មន ការ រឹត បន្តងឹ ខ្លាងំ ក្នងុ ការ បង្ក្រប 
ក្រមុ អ្នក តវា៉ា  និង ម្រ ដឹក នំា គណបក្រស 
ប្រឆំង ជ ច្រើន រូប ។  ជមួយ គា្នា ន្រះ  
លោក ក៏ ត្រវូ បាន គ្រ មើល ឃើញ  
ផង ដ្ររ ថា  ជ អ្នក ធ្វើ ឱ្រយ ប្រទ្រស  
បា៉ាគី សា្ថាន ជួប វិបត្ត ិស្រដ្ឋ កិច្ច យា៉ាង 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ផង ដ្ររ ។  

លោក  Faqeer  Baloch  អាយុ  
៦៣  ឆ្នា ំដ្រល ជ បាតុ ករ ១ រូប  ក្នងុ 
ចំណោម អ្នក តវា៉ា ផ្រស្រង ទៀត  បាន 

លើក ឡើង ថា  ៖  «ព្រះ ត្រ វិបត្តិ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច  ព្រល ន្រះ ប្រជពល- 
   រដ្ឋ បា៉ាគី សា្ថាន  ដើរ សំុ ទន ដើម្របី 
ចិញ្ចមឹ កូន  ហើយ វា គួរ ត្រ ដល់ 
ព្រល ដ្រល លោក ត្រវូ ចុះ ច្រញ ពី 
តំណ្រង ហើយ » ។ 

បាតុ កម្ម ក្នងុ ទី ក្រងុ ការា៉ា ជី ត្រវូ បាន 
ធ្វើ ឡើង ដោយ ក្រមុ បាតុករ ១ ក្រមុ 
ផ្រស្រង ទៀត  ក្រយ ពី បាតុករ ១ ក្រមុ 
មុន បាន ធ្វើ ការ តវា៉ា ទម ទរ ទម្លាក់ 
លោក នាយករដ្ឋ មន្ត្រ ីបា៉ាគីសា្ថាន  
កាល ថ្ង្រ សុក្រ  សបា្ដាហ៍មុន  នៅ ក្នងុ 

ទី ក្រងុ Gujranwala។  
អាច និយាយ បាន ថា  ការ តវា៉ា 

លើក ន្រះ  គឺ ជ ការ តវា៉ា ដ៏ ធំ បំផុត 
ដ្រល មិន ធា្លាប់ មន  ចាប់ តំាង ពី 
លោក  Imran  Khan  ឡើង កាន់ 
អំណាច ។  ក្រមុ បាតុករ ទំង ន្រះ  មិន 
ត្រមឹ ត្រ ទម ទរ ឱ្រយ លោក  Imran  
Khan  ចុះ ពី តំណ្រង ទ្រ  ត្រ ក៏ តវា៉ា 
ប្រឆំង នឹង ការ លូក ដ្រ ចូល ក្នងុ កិច្ច- 
ការ នយោ បាយ របស់ ក្រមុ យោធា 
ផង ដ្ររ ។  

ថ្ល្រង តាម វីដ្រ អូ ពី ទី ក្រងុ ឡុងដ៍  ទៅ 

កាន់ ក្រមុ អ្នក តវា៉ា នៅ ក្នងុ ក្រងុ  Gu-
jranwala  លោក  Sharif  ដ្រល ជ 
អតីត នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីប្រទ្រស បា៉ាគី - 
សា្ថាន  បាន ចោទ ប្រកាន់ អគ្គ ម្រ - 
បញ្ជា ការ កង ទ័ព  លោក  Qamar  
Javed  Bajwa  ថា  បាន ចូល ដ្រ 
ជ មួយ លោក  Imran  Khan  ក្នងុ 
ការ ក្ល្រង បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាត ក្នងុ ការ- 
បោះ ឆ្នាត ជតិ ឆ្នា ំ២០១៨។  

គួរ បញ្ជាក់ ថា  អតីត នាយក - 
រដ្ឋមន្ត្រ ីរូប ន្រះ  ត្រវូ បាន កាត់ ទោស 
ឱ្រយ ជប់ ពន្ធនា គារ  ពី បទ ពុក រលួយ  
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៧  បុ៉ន្ត្រ ត្រវូ បាន ធានា 
ឱ្រយ នៅ ក្រ ឃំុ  ដោយ ហ្រតុ ផល  
សុខ ភាព  ហើយ បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ប្រទ្រស អង់ គ្ល្រស ដើម្របី ទទួល ការ- 
ព្រយា បាល ជ បនា្ទាន់  កាល ពី ខ្រ វិច្ឆកិា  
ឆ្នា ំ២០១៧ ។ 

ទក់ ទិន នឹង ការ ចោទ ប្រកាន់ 
លួច បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាត  អគ្គ ម្រ បញ្ជា- 
ការ កង ទ័ព លោក  Qamar  Javed  
Bajwa  បាន ឆ្លើយ តប យា៉ាង មឺុង- 
ម៉ាត់ ទៅ កាន់ លោក  Sharif  វិញ ថា  
លោក មិន បាន ចូល ជ្រៀត ជ្រក ក្នងុ 
ឆក នយោ បាយ  ឬ ក៏ បន្ល ំសន្លកឹ- 
ឆ្នាត ក្នងុ ការ បោះ ឆ្នាត ជតិ ឆ្នាំ 

២០១៨ ឡើយ ។  
ចំណ្រក ឯ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  

Imran  Khan  ក៏ បាន បដិស្រធ   
ចំពោះ ការ ចោទ ប្រកាន់ របស់ អតីត 
នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ីSharif  ។  

លោក បាន ថ្ល្រង ថា  ជ័យ ជម្នះ 
របស់ លោក នៅ ក្នងុ ការ បោះ ឆ្នាត 
ជតិ ឆ្នា ំ២០១៨  ពំុ មន ពាក់ ព័ន្ធ  
នឹង ការ ក្ល្រង បន្ល ំសន្លកឹ ឆ្នាត  ឬ  
មន ការ ជួយ ពី អគ្គ ម្រ បញ្ជា ការ  
កង ទ័ព  លោក QamarJaved  
Bajwa  នោះ ទ្រ ។  

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្ររ ថា  ការ បោះ - 
ឆ្នាត ជតិ នៅ ប្រទ្រស បា៉ាគី សា្ថាន  ធ្វើ 
ឡើង រៀង រាល់  ៥ ឆ្នា ំម្តង  ហើយ ការ- 
បោះ ឆ្នាត លើក ក្រយ ន្រះ  នឹង 
ប្រព្រតឹ្ត ទៅ នៅ ឆ្នា២ំ០២៣  បនា្ទាប់  
ពី លោក  Imran  Khan  ជប់ - 
ឆ្នាត ជ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៨ ។  បា៉ាគី សា្ថាន ធា្លាប់ ជ 
ប្រទ្រស មួយ ស្ថតិ ក្រម អំណាច 
យោធា  ហើយ ម្រ ដឹក នំា សីុ វិល ត្រង- 
ត្រ ទទួល បរា ជ័យ ក្នងុ ការ ឡើង កាន់ 
អំណាច  ព្រះ ម្រ ដឹក នំា យោធា 
ត្រង ត្រ ធ្វើ រដ្ឋ ប្រហារ ច្របាម អំណាច 
យក ទៅ កាន់ កាប់ វិញ ៕  

លោក   នាយករដ្ មន្តេ ីImran Khan ថ្លេង ក្នងុ សភានាពេលកន្លងមក។ AFP



សុខ  ស្រីលុច 

នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ូដង់ Ab-
dalla Hamdok បានឱ្រយដឹង
ថារដ្ឋាភិបាលសូ៊ដង់បានប្ត្រជ្ញា-
ចិត្តទាមទារយុត្តិធម៌ ខណៈ-
ដ្រលគណៈប្រតិភូតុលាការ
ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជតិ(ICC)
បានធ្វើទស្រសនកិច្ចនៅប្រទ្រស-
ស៊ូដង់ជលើកដំបូងចាប់តាំង
ពីការផ្តួលរំលំអតីតម្រដឹកនាំ
លោកOmaral-Bashir។
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយទី១៨ខ្រ

តុលានៅក្នុងជំនួបជមួយនឹង
គណៈប្រតិភូ ICC លោកនា-
យករដ្ឋមន្ត្រី បានបញ្ជាក់ថា
ការប្ត្រជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
ន្រះ គឺក្នុងការសម្រចបាននូវ
យុត្តិធម៌ដ្រលជពាក្រយស្លោក
មួយក្នុងចំណោមពាក្រយស្លោក
ន្របដិវត្តន៍ខ្រធ្នូដ៏រុងរឿង។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ការ-

ប្ត្រជ្ញាចិត្តរបស់ស៊ូដង់ក្នុងការ-
ទទលួបានយុត្តិធម៌មនិត្រឹមត្រ
ជកាតព្វកិច្ចអន្តរជតិមួយ
ប៉ុណោ្ណោះទ្រ ប៉ុន្ត្រន្រះក៏ជការ-
ឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារ
ដើម្របីបង្កើតយតុ្តិធម៌នងិអនវុត្ត
ពាក្រយស្លោកន្របដិវត្តន៍ដ៏រុង-
រឿងដ្រលទាមទារក្នងុចណំោម
យុត្តិធម៌ផ្រស្រងទៀត»។
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរ-

ជតិបានច្រញដីកាចាប់ខ្លួន
លោកBashirក្នងុឆ្នាំ២០០៩
និងឆ្នាំ២០១០ពីបទសង្គ្រម

ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រលយ័ពជូសាសន៍
និងបទល្មើសប្រឆំងមនុស្រស
ជតិក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការ
បង្ក្របការបះបោរ Darfur
របស់លោកBashir។យុទ្ធនា-
ការន្រះ ត្រូវបានបា៉ាន់សា្មានថា
មានមនុស្រសប្រមាណ៣០មឺុន
នាក់ត្រូវបានសមា្លោប់។
គណៈប្រតិភូដ្រលដឹកនាំ

ដោយអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាតុលា-
ការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជតិលោក-
ស្រីFatouBensoudaបាន
ទៅដល់ប្រទ្រសស៊ូដង់កាលពី
លា្ងាចថ្ង្រសៅរ៍ទី១៧ខ្រតុលា
ដើម្របីពិភាក្រសាអំពីករណីរបស់
លោកBashirនិងអតីតមន្ត្រី
២រូបផ្រស្រងទៀត។
លោកស្រី Bensouda ក៏

បានជួបជមួយម្រដឹកនាំរង
របស់ក្រុមប្រឹក្រសាគ្រប់គ្រង
ប្រទ្រសស៊ូដង់គឺលោកMo-
hamedHamdanDagalo

ដ្រលលោកបានថ្ល្រងថារដ្ឋាភ-ិ
បាលមានឆន្ទៈសហការជ-
មួយតុលាការន្រះ។
ព្រះរាជអាជ្ញា ICC បាន

ចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងស្រចក្តី-
ប្រកាសព័ត៌មានថា គោល-
បណំងសខំាន់ន្រដណំើរទស្រសន-
កិច្ចន្រះគឺការសម្របសម្រួល
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជ-
មួយអាជ្ញាធរស៊ូដង់ដោយ
ពិភាក្រសាអំពីករណីដ្រលតុលា-
ការកំពុងពិចារណាហើយក៏
មានកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារទាក់-
ទងនងឹដកីាចាប់ខ្លនួផ្រស្រងទៀត
ដ្រលច្រញដោយICCទាក់ទង
នឹងតំបន់Darfur។
ទោះបីអាជ្ញាធរអន្តរកាល

ស៊ូដង់បានអះអាងថាពួកគ្រ
នឹងធ្វើការជមួយតុលាការ
ICC ចំពោះអ្នកដ្រលត្រូវបាន
ចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសសង្គ្រម
ដើម្របីឱ្រយពកួគ្របង្ហាញខ្លនួចពំោះ

មុខសាលាក្តី ប៉ុន្ត្រចំពោះទី-
កន្ល្រងនិងការបើកសវនាការ
យ៉ាងម៉្រចនៅត្រមិនទាន់ដឹង
នៅឡើយ។
ព្រះរាជអាជ្ញាន្រតុលាការ

ICCលោកស្រីFatouBen-
soudaBensoudaបានថ្ល្រង
ថា៖«យើងបានជួបជមួយ
អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្របីទទួល-
បានការប្ត្រជ្ញាចិត្តព្រញល្រញ
ក្នុងការពិចារណាលើករណី
ទាំងន្រះ»ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើ
ភាពចំាបាច់ដើម្របីទទួលបាន
យតុ្តធិមជ៌ពសិ្រសសម្រប់ជន-
រងគ្រះន្រតំបន់Darfur។
លោក Bashir និងអតីត

មន្ត្រី២នាក់ទៀត គឺលោក
AhmedHarounនិងលោក
Abdel RaheemMuham-
madHusseinត្រវូបានជប់គកុ
បនា្ទាប់ពីការបះបោរដ្រលបាន
ឈានដល់ការផ្តួលរំលំលោក
Bashirកាលពីខ្រម្រសាឆ្នាំមុន។
លោកBashirត្រវូបានផ្តនា្ទា-

ទោសឱ្រយជប់ពន្ធនាគាររយៈ-
ព្រល២ឆ្នាំរួចមកហើយពីបទ
ពុករលួយហើយបច្ចុប្របន្នន្រះ
លោកកពំងុត្រវូបានកាត់ទោស
ពីបទធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាដ្រល
លោកបានឡើងកាន់អំណាច
ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៩។
ម្រធាវីរបស់លោកបានបដិ-

ស្រធការចោទប្រកាន់នានាទៅ
លើរូបលោកដោយលើកឡើង
ថាជហ្រតុផលនយោបាយ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធទី២១ែខតុលាឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

លោក Abdalla  Hamdok(កណ្តា ល)លើកដ្រជាសញ្ញាជ័យជម្នះ។AFP

អ្នកតវ៉ា  ប្រឆំាង រដ្ឋាភិបាល ដើរព្រញ ដងផ្លវូ Nga Wong Wan និង Phahon Yothin។ BKP

ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយថ្រអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិ-
បាលកំុឱ្រយរំលោភសិទ្ធិស្ររីភាពសារព័ត៌មាន

ក្រុង បាង កកៈ ក្រុមអង្គការ
ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយនងិក្រមុអ្នក-
ស្រវជ្រវមួយចំនួនបានអំពាវ-
នាវឱ្រយរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវ
រំលោភសិទ្ធិស្ររីភាពរបស់សារ-
ព័ត៌មាននោះទ្រក្រយពីមាន
របាយការណ៍ខ្លះបានផ្រសព្វ-
ផ្រសាយថា សារព័ត៌មានអន-
ឡាញចនំនួ៥បានប្រឈមមខុ
នងឹចណំាត់ការតាមផ្លូវច្របាប់ពី
បទរំលោភច្របាប់គ្រអាសន្ន
របស់ប្រទ្រសថ្រ។
រដ្ឋាភិបាលថ្រក៏បានថ្ល្រងថា

បាននិងកំពុងរៀបចំផ្រនការ
ដើម្របីរាំងខ្ទប់សារតាមត្រឡ្រ-
ក្រមខណៈក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំង
រដ្ឋាភិបាលបានផ្លោស់ប្តូរយុទ្ធ-
សាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្រយពី
ប៉ូលិសបានបិទគណនីហ្វ្រស-
ប៊ុករបស់ពួកគ្រ។
ក្រុមអង្គការប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-

ផ្រសាយប្រចាំតំបន់មួយចំនួន
បានរិះគន់យ៉ាងខា្លោំងក្រយពី
ការល្រចឡើងនវូពត័៌មានកាល
ពីថ្ង្រចន្ទអំពីបទបញ្ជាមួយ
ដ្រលបានច្រញដោយមជ្រឈ-

មណ្ឌលរួមដើម្របីការដោះស្រយ
សា្ថានការណ៍គ្រអាសន្ន(CRE-
S)របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្រមក
នោះ។
ពកួគ្របានរាប់បញ្ចលូក្រមុ-

ប្រឹក្រសាសារព័ត៌មានជតិថ្រ
ក្រមុប្រកឹ្រសាផ្រសព្វផ្រសាយសារពត័-៌
មានថ្រសមាគមអ្នកកាស្រត-
ថ្រ សមាគមក្រុមអ្នកកាស្រត
ផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មានថ្រសមា-
គមផ្តល់ព័ត៌មានតាមអន-
ឡាញនិងសហភាពអ្នកកា-
ស្រតជតិថ្រជដើម។
បទបញ្ជារបស់មជ្រឈមណ្ឌល

រមួដើម្របីការដោះស្រយសា្ថាន-
ការណ៍គ្រអាសន្នCRESបាន
ប្រកាសថា«ដូចដ្រលខ្លួនបាន
បង្ហាញថាមានទរូទស្រសន៍មយួ-
ចំនួនបានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន
ខ្លះចាត់ទុកថាគំរាមកំហ្រង
ដល់សន្តិសុខជតិ ឬប្រកប-
ដោយសុជីវធម៌ល្អតាមរយៈ
ការបង្ហាញមាតកិាពត័៌មានពតិ
ច្រញពីទូរទស្រសន៍ Voice TV
និងសារព័ត៌មានប្រឆថ្រដតខាំ
(Prachatai.com)៕BKP/SK

នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូ៊ដង់ប្ត្រជ្ញាគំាទ្រICCស្វ្រងរកយុត្តធិម៌
ពាក់ព័ន្ធការដកឹនំារបស់លោកOmaral-Bashir
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ខោអាវកុមារគិតគូរបរិស្ថាន
ដេរនៅកម្ពជុាច្នេមូ៉ដកេម
ឥទ្ធពិលជនលេបីៗ ក្នងុលោក

ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : ជាមយួតារាម៉ដូែល
តូចចមែុះជាតិសាសន៍និង
ពណ៌សមែបុរបែ៊នសម្លៀក-
បំពាក់គិតគូរផលិតនៅកម្ពុជា
TheExtraSmileបាន
សម្ពោធបណ្ដុំឈុតរដូវកាល
ស្លឹកឈើជែុះនិងរដូវរងាកែម
ឈ្មោះថាDreamOutLoud
ដែលតែូវបានរចនាដោយនឹក
ដល់ផ្នត់គំនិតអ្នកតសូ៊មតិសិទ្ធ-ិ
ពលរដ្ឋលោកម៉ារទីនលូធឺរ-
ឃីងជែអ័រ និងសិលែបករ

ដ៏លែបីក្នុងបែវត្តិសាស្តែឡែអូ-
ណាដូដាវ៉ាំងសុី។
បែន៊សម្លៀកបំពាក់នែះតែវូ-

បានបង្កើតឡើងដោយស្តែីអរឺ៉បុ
២រូបគឺហែឡែនឌីវ៉ូសជន-
ជាតិបែលហែសុកិនងិសាមែនថា
ធូរ៉ែតលីវីដជាតិបារាំងកែម
ដើមទុនកន្លះលានដុលា្លារ។
យោងតាមអ្នកនាងហែឡែន

និងសាមែនថាDreamOut
Loudតែូវបានដាក់ឈ្មោះ
ដើមែបីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ពីទាសភាពនិងការរំលោភ
ពលកម្មកុមរដើមែបីផ្ដល់សម-

ភាពសុខុមលភាពនិងសុភ-
មង្គលដល់មនុសែសគែប់រូប។
សហសា្ថាបនិកបាននិយាយ

ទៀតថា៖ «DreamOut
Loudចលូរមួសកម្មភាពដែល
នងឹជះឥទ្ធពិលដល់អនាគតនែ
ពិភពលោកដែលយើងរស់-
នៅ។សម្លៀកបំពាក់ធ្វើពី
អំបោះសរីរាង្គធម្មជាតិមិន
បែើបែស់ជាតិគីមីឡើយ»។
TheExtraSmileបាន

បែតបិត្តកិារលក់សម្លៀកបពំាក់
កុមរដែលរួមចំណែកដល់ការ-
លើកកម្ពស់ជីវភាពបរិសា្ថាន

និងសមភាពពាណិជ្ជកម្ម។
ដោយចាប់ផ្ដើមបែតិបត្តកិារលក់
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៩
នៅទីផែសារលំដាប់ខ្ពស់ក្នុងកែុង
បា៉ារីស ឌុយបា្លាំងនៅអៀរឡង់
ពែមទាំងបណា្ដាបែទែសអឺរ៉ុប
ជាចែើន។

សម្លៀកបំពាក់កុមរសា្អាតៗ
ដែលតែូវបានដាក់លក់អន-
ឡាញគឺជាសា្នាដែដែរចែញពី
រោងជាងដែររបស់អង្គការPSE
និងFairsewដែលមន
គោលការណ៍លើកកម្ពស់ជីវ-
ភាពអ្នកដែរនិងកាត់បន្ថយការ-
ប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថាន។
អ្នកនាងសាមែនថាបាន

បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្ដិ៍ថា៖«យើង
បានសិកែសាពីចងា្វាក់ផលិតកម្ម
នៅបែទែសថែដែរតែយើងយល់
ថា វមិនមនតម្លាភាពគែប់-
គែន់ក្នងុការជែើសយកជារោង-
ជាងផ្ដល់សែវកម្មដែរសម្លៀក-
បំពាក់ឲែយយើង។ទីបំផុតយើង
ក៏បានមកដល់ភ្នំពែញហើយ
ពែញចិត្តនឹងបែតិបត្តិការនៅ
PSEនិងFairsew»។
ដើមឡើយសាមែនថានិង

ហែឡែនក៏មនការពិបាកក្នុង
ការស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមនិង
ចងា្វាក់ផលិតកម្មដែលមន

តម្លាភាពកែមសលីធមប៌ពំែញ-
ការងារនិងស្នែហាបរិសា្ថាន។
អ្នកនាងសាមែនថាបាន

លើកឡើងថា៖«រាល់អ្នកដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូ៉ដសម្លៀក-
បំពាក់គួរតែទទួលបានភាព-
រីករាយមិនថាពួកគាត់ជា
កសិករដាំកបែបាសជាជាងដែរ
អ្នកលក់អ្នកទិញ កុមរអ្នក-
បែើបែស់ខោអាវយើងឬ
មនុសែសធំដែលជាអ្នកទុកដាក់
ឲែយពួកគែនោះទែ»។
អ្នកនាងសាមែនថាបាន

បញ្ជាកទ់ៀតថា៖«យើងរចនា-
ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សមែប់
Collectionនែះដោយផ្ដោត-
លើនរិន្តរភាពគណុភាពល្អមំ
អាចពាក់បានយូរនិងម៉ូដបែប
សាមញ្ញមិនឆប់សាប»។
ខោអាវកុមរDreamOut

Loudអាចបញ្ជាទិញតាម
អនឡាញនៅវែបសាយThe
ExtraSmile៕ការ ដេរ សម្លៀកបំ ពាក់ តេូវបានធ្វើឡើង នៅ កម្ពុជា ។ រូបថតសហការីស្ថាបនិក The Extra Smile ទាំង ២រូប។ រូបថតសហការី

កមេងឈុត សម្លៀកបំពាក់ Dream Out Loud   គេង ដោយ   ម៉ូដេល ចមេុះជាតិសសន៍។ រូបថតសហការី

កេុង អូតាវ៉ា : សា្ថានភាពពែំដែន
បែទែសកាណាដាតែវូបានបន្ធរូបន្ថយ
ដើមែបីអនុញ្ញាតឲែយនិសែសិតបរទែស
ពែមទាំងពលរដ្ឋសញ្ជាតិដទែដែល
កំពុងមនទំនាក់ទំនងស្នែហាជាមួយ
ពលរដ្ឋកាណាដា។នែះបើយោងតាម
សែចក្ដីបែកាសរបស់កែសួងអនោ្ដោ-
បែវែសន៍កាលពីថ្ងែសុកែ។
បមែមលើការចែញចូលពែំដែន

ដោយមិនចាំបាច់នៅតែបន្ដរឹតបន្ដឹង
រហូតដល់ដំណាច់ខែតុលាខណៈ
បែទែសនែះកំពុងទទួលរងនូវការកើន-
ឡើងនែអ្នកជំងឺកូវីដ។
ប៉នុ្ដែកែងុអតូាវបានផ្ដល់សញ្ញាមក

ថាខ្លួននឹងធ្វើការសមែបសមែួលឲែយ
កាន់តែងាយសែួលថែមទៀត។
រដ្ឋមន្ដែីអនោ្ដោបែវែសន៍ម៉ាកូមែនឌ-ី

សុណីូបានបែប់កែមុអ្នកសារពត័ម៌ន
ថា៖ «យើងទទួលសា្គាល់ថាការរឹត-
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ដងឹថាការលបំាកទាងំនោះជាអ្វីដែល
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បណា្ដាញផែសព្វផែសាយកាណាដាបាន

រាយការណ៍អំពីការបំពានឆ្លងពែំដែន
ដោយពលរដ្ឋអាមែរិកដែលជាប់
ជំពាក់នឹងរឿងស្នែហា រួមទាំងបុរស

ម្នាក់ដែលបំពានបមែមកូវីដខំសា្កាត់
មកជួបមិត្ដសែីកាណាដានៅខែត្ត
អាល់បែតានិងដើរលែងថែមទៀត។
លោកតែូវបានពិន័យនិងបងា្គាប់ឲែយ
ចាកចែញពីបែទែសភា្លាមៗ ។
ក្នុងករណីមួយផែសែងទៀតពលរដ្ឋ

អាមែរិកម្នាក់បានជិះទូកក្ដោងឆ្លង
កាត់ឆ្នែរសមុទែបា៉ាសុីហ្វិកសា្កាត់មក
ជួបមិត្ដសែីកាណាដា។អ្នកទាំង២
តែូវបានរារាំងដោយឆ្មោំឆ្នែរហើយវិល
ទៅកាន់បែទែសទីទែរៀងៗ ខ្លួន។
គូស្នែហ៍ជាចែើនក៏តែូវបានបែទះ-
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា  ផ ្នៃក   អ   ក  ៃស រ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មា ន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដ យសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ       មិ  ន  ឱៃយ មា      ន  ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ     - 
 បៃកប     របរ រកទទួល ទ ន  នានា បាន   ផល ចំណៃញ ជា -        
ធម្មត  ។ ចំព   ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្នៃ  ហ      វិ  ញ     គូ ស្នៃហ៍   មាន   ភាព-  
អធៃយា         សៃ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  បៃស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីខ្ពស់តៃដៃត  ។  ការនិយាយស្តី  
បៃកបទៅ    ដយការថ្លងឹ ថ្លៃង ពី ហៃ តុ-  
ផល  ល្អ បៃសើរ ។ ថ្ងៃនៃះ លោក  អ្នក 
ហក់   មាន សមត្ថភាពក្នុង ការសមៃច  

កិច ្ច ការផៃសៃងៗ  និង បានផល ល្អ  បៃកប  ដយ ឆន្ទៈ- 
មោះ មតុ  កា្លាហន ។ បើជាអ្នក បៃកបរ បរ រក ទទលួ- 
ទន នឹង ទទួល  បាន នូវ ផល  តប ស្នង យា៉ាង  គប់ ចិត្ត ។ 
ចំពះ ស្នៃហ  វិញគឺ មាន ភាព  ល្អូក ល្អិននឹង  គ្នា  
ល្អណាស់ មិនកើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីសៃតុ ចុះខ្លាងំ  ។ ការ បំពៃញ- 
ការងារ ផៃសៃងៗ មាន ឧបសគ្គចៃើន ឯ 
ទឹក   ចិត្តចៃើនបៃកបដយ    ទោសៈ  
ចំពះ  សៃច ក្ត ីស្នៃហ    ដូច្នៃះ តៃវូ  តៃ 

មាន   ការ យោគយល់ និងអធៃយាសៃ ័យគ្នាឱៃយ បាន 
ចៃើន ផងដៃរ ។ ចំណៃក ឯ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗនឹងបាន 
មក     ដ យ ការខិតខំបៃងឹបៃងរបស់ ខ្លនួ ហើយ មាន 
ការ   ជៃមជៃង ដយ តិចតួចតៃបុ៉ណ្ណោះ ។ រីឯការ-  
ធ ្វើដំណើរទៅ ទីជិត ឆ្ងាយ វិញ  តៃវូតៃ បៃងុ បៃយ័ត្ន។ 

រាសីសៃតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើមៃបី បំ ពៃញ ការងារ ផៃសៃង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ - 
ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខ្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីមា  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្នៃហ វិញ គូ ស្នៃហ  ៍គ្មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មាន ការ -  
អធៃយា  សៃយ័  ជាហៃតុ បណា្តាល ឱៃយមាន ការ បៃក បាក់ គ្នា ។ 
ចំណៃក   ឯ លាភសកា្ការៈ ពិបាក បាន ផលណាស់។ រីឯ - 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។   រី ឯការបៃកប របរ រក-  
ទទួល  ទ ន ផ ៃសៃងៗ នឹង បាន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មត ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បាន  សុវត្ថភិាព ល្អ  តៃទឹក ចិត្តរមៃង បៃបៃលួ 
ទៅ   ត ម បរិ យា កាស ផ ងដៃរ។    បៃសិនបើ មាន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពះ លោកអ្នក គួ រ តៃ ពៃយាយាម 
ដះ    សៃយ ដ យ    សនៃសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទៃ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខន ឡើយសមៃប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំពៃញ 
 ការ       ងារ  ផ  ៃ ស  ៃ   ង ៗ  រមៃង ទទួល បានផល  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី  ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

បៃកប       ដយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មាន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គ  ឺ  ទឹក  ចិ  ត្ត ប ៃក ប ដយ    ក្ត ីមៃត្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណៃក    ឯ បញ្ហា ស្នៃហ គូ ស្នៃហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មត មិន ប    ង្កើត    ក ្តី ខ្វល់ ខ ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ ៃយម    ។  កា រ  ព ល  ពាកៃយ សម្ត ីធ្វើ 
ឱៃយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក   ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មាន     សមត្ថ ភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ    បៃកប ដយ សា្មារតី បៃងុ បៃយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឱៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     បា ន ស ខុ   សប ៃបាយ តៃ ក៏ គួរ តៃ បៃងុ បៃ- 
យ័ ត្ន ដៃរ  ។ រីឯ  លាភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បាន ផល  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព  ះ ប ញ្ហា ស្នៃហ វិញនឹង មាន 
ការ  អធៃយាសៃយ័    និង ចៃះ យោ គ យល់ គ្នា ផងដៃរ។          

រាសីឡ  ើ ងខ ្ពស់  ។ រាល់ការ បំពៃញ  
ការ   ងា  រ ផ  ៃស ៃង   ៗ  រមៃង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  បៃ កប-  

ដយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី បៃកប- 
ដយ         ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ  ភា   ព ផ្លវូ ចតិ្ត   មាន ស ភាព   ល្អ   
ពល       គឺចិត្ត ប ៃ កប ដយសៃចក្តី   មៃត្តា   ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុៃស  ន  ិង   សត្វ ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មាន សៃចក្តីសុខ។  

 រាសឡី ើ  ង     ខ     ្ព សត់   ៃ ដ ៃត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី បៃកប     ដ     យ  ឧ ត ្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឱៃយ ចៃបាសល់ាស ់មនុ នងឹ 

មាន    ការ ហស្តី ចៃញ  ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ ពរ- 
    ពៃ ញ  ដ   យ       ភ     ក្តី ភា    ព       និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ បៃក ប  រ បរ រ ក ទទួ ល ទន នានា បាន        
ផល   ច ំ   ណ ៃ     ញ     គ  ួរ   ជា  ទ ីគ   ប   ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឱៃយ  អ្នក មាន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ពៃញនូវ   កិច្ច ការនា នា បាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

-  

 រាស ីសៃុ តចុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មាន    បញ ្ហា  ស ្មុគសា្មាញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក    គ្មាន ស្វ័យ ភាព គៃប់ គៃន់ ក្នុង 
ការ    សមៃចចតិ្ត នានាឡើយ  គបៃប ីរក 

មនសុៃស  គរួឲៃយ  ទកុចតិ្ត ដើមៃបបីៃកឹៃសា យោបល ់ទើប ជា 
ការ បៃសើរ ។  ចពំ ះ កា រ បៃ កប រ បរ រក ទទលួទន-  
ផៃសៃងៗ  មិនសូវ ជា បាន ផលល្អប៉ុនា្មាន  ឡើយ។ 
សៃច    ក្តីស្នៃហ អា ច នឹ ង  ផ្តល់ន ូវ ការ ថ្នាំង ថ្នាក ់   
ស្មុគសា្មាញចៃើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។   

 រាសីម ធ ៃយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន 
អ្នក ខ្លះ យ ក    ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព ៃងើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហៃតុ នៃះ តៃវូ បៃយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឱៃយ បាន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្ន ក  ផ ង   ។     កា  រ  បៃកប របរ រក ទទួល  ទន  
នានា    នឹង បាន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត មា ន      ផ  ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា  
ស្នៃហ     គូ ស្នៃហ៍ មាន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មត ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់តៃដៃត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ  កា យ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល      ់ អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ បៃកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល   ចំណៃញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ បៃងឹ បៃង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ៃល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱៃយ  លោក អ្នក      
មា ន   ក្ត ី សោមនសៃស រី ក រា យ។   ចំណៃកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ   កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រមៃង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លា ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដយរលូន។

ថ្មីៗ  នៃះ រាជបណ្ឌតិ ៃយ សភាកម្ពជុា ចៃញ សៃចក្ត ីសមៃច បៃគល់សញ្ញាបតៃ កិតិ្តបណ្ឌតិ ផ្នៃកអកៃសរសាសៃ្តជូនអ្នកសៃ ីតៃងឹ ងា។ ហ្វៃសប៊ុក

អ្នកស្រ ីត្រងឹ ងា ត្រវូ រាជបណ្ឌតិ្រយ សភា  កម្ពជុា   សម្រច
ប្រគល់ ជូន សញ្ញាបត្រ កិត្តបិណ្ឌតិ ផ្ន្រក អក្រសរសាស្រ្ត 

ប៉ាន់ រិទា្ធា   

ភ្នំពៃញៈ ទី  បំផុត  អ្នក និពន្ធ- 
និង   បៃវត្តិ វិទូ   សៃីដ៏ លៃបី  របស់ ខ្មៃរ   
អ្នក  សៃី តៃឹង ងា ដៃល   និសៃសិ ត  
ខ្មៃរ   ចៃើន  សា្គាល់   ក្នុង សៀវ ភៅ-     
អរយិ ធម ៌ខ្មៃរ  នងិ សៀវ ភៅ  បៃវត្ត-ិ 
សាស្តៃ ខ្មៃរ  ភាគ១ និង  ភាគ ២ 
នោះ  តៃវូ បាន រាជ បណ្ឌតិៃយ   សភា  
កម្ពុជា  សមៃច  បៃគល់ សញ្ញា- 
បតៃ   កិត្តិបណ្ឌិត ផ្នៃក អកៃសរ-  
សាសៃ្ត  ជូន អ្នក  សៃី។ 

បើ យោង តម លិខិត ចៃញ-      
ផៃសាយ       ពី  ថ្ងៃ ទី ១៩ ខ ៃ តុលា  ឆ្នាំ 
២០២០  បញ្ជាក់  ថ   អ្នក សៃី-   
តៃងឹ ងា ទទលួ  បាន  សញ្ញាបតៃ- 
កតិ្ត ិ  បណ្ឌតិ ផ្នៃក អកៃសរសាស្តៃ ព ី
រាជ  បណ្ឌិតៃយ សភាកម្ពុជា  តម-  
រយៈ   សៃ ចក្ដី សមៃច  លៃខ- 
០៥២ / ២០ ស.ស.រ. ស្ដ ីពី ការ- 
បៃគល់  សញ្ញា បតៃកិត្តិបណ្ឌិត  
ន ៃរាជបណ្ឌតិៃយ ស  ភា កម្ពជុា  ជនូ 
ឥសៃសរ ជនជាន់ខ្ពស់ ដៃល បាន 
បំពៃញ កាតព្វ កិច្ច ជូនជាតិ មាតុ- 
ភូមិ ដយមាន  លោក បណ្ឌិត- 
ស ភា ចារៃយ សុខ ទូច បៃធន-  

រាជ បណ្ឌតិៃយសភាកម្ពជុា នងិ ជា 
អន ុបៃធន បៃចា ំការ កៃមុ បៃកឹៃសា   
បណ្ឌិត  ស ភា ចារៃយ នៃ រាជ - 
បណ្ឌិតៃយ     សភា កម្ពុជា បាន ចុះ 
ហត្ថ លៃខ  ទទួល សា្គាល់  ។ 

គួរ    បញ្ជាក់ ផងដៃរ ថ អ្នកសៃី 
តៃងឹ ងា  មានឈ្មាះដើមពតិ  ថ 
ឡាយ ហ៊នុគ ីកើតនៅថ្ងៃទ២ី៤ 
ខៃ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៣៩ រស់ នៅ 
ភូមិ   សៃមោច  ឃុំពៃះនៃតៃពៃះ  
សៃុក  ពៃះនៃតៃពៃះ ខៃត្ត បាត់- 
ដំបង (បច្ចុបៃបន្ន ខៃត្ត បនា្ទាយ - 
មានជយ័)។ អ្នក សៃ ី បាន ចាប ់
អា ជីព   ជា គ ៃូ បងៃៀន   តំង ពីឆ្នាំ 
១៩៥៧  នៅ ខៃត្ត បាត់ដំបង  
ហើយ  ១ឆ្នាំកៃយមក  គឺ នៅ  
ឆ្នាំ ១៩៥៨  អ្នក សៃី បាន រៀប-    
អាពា ហ ៍ ពពិាហ ៍ ជាមយួ សា្វាម ី  គ ឺ
លោក តៃងឹ ងា  ដៃល មាន សៃកុ-  
កំណើត  ជាអ្នកសៃុក យីងចូវ- 
ខៃត ្ត ពលលាវ  នៅកម្ពជុាកៃម-     
កៃយ  មក  អ្នកសៃី ក៏ បាន ផ្លាស់ 
ឈ្មាះ   ដាក់ថ  តៃឹង ងា រហូត 
មក   ដយ  កា រផ្លាស់ ឈ្មាះ-   
តម សា្វាមីនៃះ គឺ ជា ការ  ធ្វើ  តម 
ទមា្លាប់  បារាំង របស់អ្នក រដ្ឋការ-  

ខ្មៃរ   សម័ យ នោះ។ ចំណៃកឯ  
លោក តៃឹង ងា ជាសា្វាមី តៃូវ - 
ខ្មៃរ  កៃហមបញ្ជូន   មក  មន្ទីរ ស- 
២១  កាល ថ្ងៃទី២០ ខៃ វិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ ១៩៧៥ និង កៃយមក  ក ៏ 
តៃូវ ខ្មៃរកៃហមសមា្លាប់ នៅក្នុង 
ឆ្នាំនោះផង ដៃរ ។

កៃយ ពីចូលនិវត្តន៍មក អ្នក- 
សៃី តៃឹង ងា បាន ចំណាយ- 
ពៃល  ភាគចៃើន  ក្នុង វិស័យ ពៃះ- 
ពុទ្ធសាសនា នៅ ខៃត្ត បនា្ទាយ-   
មាន ជយ័ នងិ បានប្តរូលនំៅម ក  
រស ់ នៅ ជាមួយកូនបៃុសទី ៣ 
នៅ   ភ្នពំៃញ នៅ  ក្នងុឆ្នា ំ២០១៩-  
រហតូមកទល ់សព្វ ថ្ងៃ។ ចណំៃក 
សៀវភៅ  អរិយ ធម៌ខ្មៃរ  ដៃល ជា 
សា្នាដ ៃ ដ៏ មាន តម្លៃ របស់អ្នកសៃី  
គឺជា បៃភព ឯកសា រ ដ៏ចមៃបង 
និង  បានរួម ចំណៃក យា៉ាង-  
សំខន ់ ស មៃប ់អ្នក សកិៃសាថ ្នាក់ 
បញ្ចប់  ក៏ដូចជា  អ្នកសៃវជៃវ  
និង   យុវជន ជំនាន់កៃយ  ក្នុង 
ការ សិកៃសារៀ នសូតៃ  ពងៃីក 
ចំណៃះ ដឹង  និង បន្ត ការសិកៃសា 
សៃវ ជៃវ បន្ថៃមពីវបៃបធម៌ និ ង   
អរិយធម៌ខ្មៃរ៕ 

អ្នកសៃ ី តៃងឹ ងា និង សៀវភៅ អរិយធម៌ខ្មៃរ  ដៃលអ្នកសិកៃសា   និយមបៃើ អានដើមៃបី យល់ដឹង ពី  វបៃបធម៌ខ្មៃរ  ។
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Wolves ឈ្នះ Leeds ខណៈលទ្ធផល ០-០ កើតមាន ហើយ 
ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុម Wolver-

hampton Wanderers 
(Wolves) ហកឡ់ើង ទៅ ដល ់
លៃខ៦ ក្នុង តារាង កៃប ខ័ណ្ឌ 
Premier League ពៃល ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Raul Jimenez 
បានជួយ  ធានានូវ ជ័យ ជម្នះ 
១-០ លើ កៃមុ ម្ចាសផ់្ទះ  Leeds 
United (Leeds) កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ខណៈ កៃមុ West Brom-
wich Albion និង Burnley 
កា្លាយជា គូ ដំបូង គៃ នៅ លីគ 
កំពូល  របស់ អង់គ្លៃស នា រដូវ- 
កាល នៃះដៃល បញ្ចបក់ារបៃកតួ    
ក្នុង លទ្ធផល តៃឹម ០-០ ។ 

កៃុម  Wolves របស់ លោក 
Nuno Espirito Santo អាច 
រក ឃើញ ជ័យ ជម្នះ ជា លើក ទី 
៣ របស ់ខ្លនួ នៅ លគីកពំលូបាន 
ដោយ សារ កីឡាករ Jimenez 
ពៃយាយាម ស៊ុត បាល់នៅ វគ្គ ទី២ 
ហើយ ទៅ ប៉ះ កៃបាល  ខៃសៃ បមៃើ 
Kalvin Phillips របស់ កៃុម  
Leeds ចូល ទី តៃ ម្ដង។ 

គៃប់ ទី៣ របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
សញ្ជាតិ មុិក សុិក បៃចាំ រដូវ- 
កាល នៃះ បាន ជួយ ឱៃយ កៃុម 
Wolves ឈ្នះ ២បៃកតួ ជាប់ៗ  

គ្នា បនា្ទាប ់ព ីពកួ គៃ យក បាន ៣ 
ពិន្ទុ ពី កៃុម Fulham ដៃរ មុន 
ពៃលមន ការ ឈប់ សមៃក 
ដើមៃប ីធ្វើ ការ បៃកតួ សមៃប ់កៃមុ 
ជមៃើស ជាតិ ។

គៃបូង្វកឹ របសក់ៃមុ  Wolves 
លោក Nuno ថ្លៃង ថា ៖ « វា ជា 
លទ្ធផល   ល្អមួយ ដោយ  មន  
ចំណុច ខ្លះ ៗ  នឹង តៃូវ កៃ លម្អ។ 

យើង គៃន់ បើ នៅ វគ្គ ទី២ តៃ 
នៅ វគ្គ ដំបូង វា ពិត ជា តឹង តៃង 
ណាស់ សមៃប់ យើង ។ កៃុម 
Leeds ខ្លាំង ណាស់  (រឹង និង 
លឿន)។ យើង តៃូវ តៃ សមៃប  
នឹង សា្ថាន ការណ៍ ហើយតៃូវ តៃ 
មន លំនឹង ជាង នៃះ នៅ តំបន់ 
បៃយទុ្ធ ។ គៃប ់បាល ់នោះ អាច 
ជា សំណាង ជួយ តៃ យើង បាន 

បង្កើត ឱកាស » ។ 
ឥឡូវ នៃះ កៃុម Leeds បាន 

រំលង ទៅ ២ បៃកួត ដោយ មិន 
មន ជយ័ ជម្នះ ឡើយ ខណៈ  នៃះ 
ជាការ បរាជ័យ លើក ដំបូង ក្នុង 
លគី គតិ តាងំ ព ីចាញ ់កៃមុ ជើង- 
ឯក ចាស់ Liverpool នៅ 
ក្នុងការបៃកួត បើក ឆក ។

លោក  Marcelo Bielsa 

អ្នក ចាត់ ការ របស់ កៃុម Leeds 
បាន បៃប់ ថា ៖ « នៅ វគ្គ ទី១ 
យើង បានបង្កើត ឱកាស ជា- 
ចៃើន ផៃសៃង ៗ  គ្នា ហើយ នៅវគ្គ ទ ី
២ វា គួរ តៃ ល្អជាង ហ្នឹង ។ យើង  
បង្កើតឱកាស ល្មមតៃអាច ធ្វើ- 
ការ នាំ មុខ បាន ។ ខ្ញុំ មិន គិត ថា 
ពកួ គៃ ល្អ ជាង យើង នោះ ទៃ តៃ 
ពួក គៃ រា រាំង ការ វាយ សមៃុក  
បាន ល្អ ជាង យើង  » ។

ការ គៃប សង្កត់ របស់ កៃុម 
Leeds នៅ តង់ ដំបូង ក៏ មន 
ឱកាស បំប៉ោង សំណាញ់ ទី ១ 
គៃប់ ដៃរ ដៃល ជា ការ តៃត 
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Patrick 
Bamford តៃ គៃប់ បាល់ នោះ 
មិន យក ជាការ ដោយ សារ 
ស្ថតិក្នងុ ជហំរ កៃ លៃបៃង (off-
side) ហើយ កៃយ មក ការ 
ទាម ទារ បាល ់ពនិយ័ ១១ ម៉ៃតៃ 
ក៏ តៃូវ បដិសៃធ ទៀត ។

បនា្ទាប ់ព ីការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីគ្នា 
ទៅ វញិ ទៅ មក  យា៉ោងចៃើនសន្ធកឹ  
ទាំង  ៤៦ បៃកតួ នៅ  Premier 
League គិត តាំង ពី ថ្ងៃ បើក រដូវ - 
កាល ថ្មី កាល ពី ខៃ កញ្ញាកន្លង 
ទៅ ពៃលនៃះ ទសៃសនយី ភាព ដ ៏
ល្អ មើល ហ្នឹង តៃូវ បាន បញ្ចប់ 

នៅ ទឹក ដី Hawthorns របស់    
West Brom  ហើយ ។

រវាង កៃុម ទាំង ២ West 
Brom និង Burnley បូក - 
បញ្ចូល គ្នា នូវ គៃប់ បាល់ ដៃល 
របូត មន ចំនួន ២១គៃប់  តៃ 
សមៃប់ ការ ជួប គ្នា ដៃល ជា 
បៃកតួ ទ ី៤៧ នៃ យទុ្ធ នាការ នៅ 
Premier League បាន តៃឹម 
លទ្ធផល ០-០ ប៉ុណ្ណោះ ពៃល 
អាជា្ញា កណា្ដាលផ្លុំ កញ្ចៃ បញ្ចប់ 
ការ បៃកួត ផ្លូវ ការ ។

លទ្ធផល នៃះ ក៏ បង្ហាញ ឱៃយ 
ឃើញ ដៃរ  ថា  ទាំង ២កៃុម នៅ 
មិន ទាន់ សា្គាល់រស ជាតិ ជ័យ - 
ជម្នះ នៅ ឡើយ ទៃ សមៃប់ 
បៃកតួ ក្នងុ លគី  នា រដវូកាល នៃះ 
ខណៈ កៃមុ Burnley ទើប មន 
១ពិន្ទុ កៃយ បញ្ចប់ ការ បៃកួត 
៤លើក របស់ ខ្លួន ។ 

សមៃប ់កៃប ខណ័្ឌ Premier 
League គតិ តៃមឹ សបា្ដាហ ៍ទ ី៥ 
នៃះ គឺ កៃុម Everton កំពុង 
ឈរ ទី១ ក្នុងតារាងបណ្ដាះ- 
អាសន្ន មន ១៣ពិន្ទុ តាម ពី 
កៃយ ដោយ Aston Villa  
ដៃល បៃកួត តិចជាង ១លើក 
ចំនួន ១ពិន្ទុ៕ AFP/VN

Harrison ((ឆ្វ្រង) របស់ Leeds លោតប្រជ្រងយក បាល់ជាមួយ Semedo របស់  Wolves។ AFP

មន្ត្រធំីៗ FA ឆ្រក លាល្រង ឯខ្លះទៀត ត្រវូដកតួនាទី
ក្រុង ប្រក : សហព័ន្ធ បាល់- 

ទាត់ សា. ឆៃក (FACR) បាន 
សមៃច ដក តួនាទី គណៈ កម្ម- 
ការ អាជា្ញា កណា្ដាល កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ក្នុង នោះ រួម ទាំង បៃធាន  
Jozef Chovanec ពោល គឺ 
៣ ថ្ងៃ កៃយ  ប៉ូលិស ឆ្មក់ ចូល 
សា្នាក់ ការ របស់ FA និង ទី តាំង 
ផៃសៃង ៗ ទៀត ទូ ទាំង បៃទៃស 
និងបាន ចោទ បៃកាន់ មនុសៃស 
២០នាក់ ពី បទ ពុក រលួយ ។

អនុ បៃធាន  FACR លោក 
Roman Berbr   ម្នាក់ក្នុង 
ចំណម មនុសៃស ទាំង ២០ នាក់ 
ដៃល ជាប់ ចោទ ពី បទ រៀប 
លទ្ធផល ទុក មុន កាល ពី ថ្ងៃ 
សុកៃ បាន ដាក់ ពាកៃយ លា លៃង  
ហើយ ពៃល នៃះ  កំពុង ជាប់ នៅ 
ឯ មន្ទីរ ឃុំ ឃាំង របស់ ប៉ូលិស ។ 

អតតី ភា្នាក ់ងរ ប៉លូសិ សម្ងាត ់
លោក Berbr វ័យ ៦៦ ឆ្នាំ 
ដៃល ជា បុគ្គល ដ៏ មន ឥទ្ធិពល 
ម្នាក ់ក្នងុ វសិយ័ បាល ់ទាត ់របស ់ 
ឆៃក បាន ដាក ់ពាកៃយ លា លៃង ព ី
តួនាទី តាម រយៈ មៃធាវី របស់ 
គត់ បន្តិចមុន មន ការ បៃជុំ 
វិសាមញ្ញ របស់ សហព័ន្ធ។ នៃះ 
បើ តាម  បៃធាន សហ ព័ន្ធជាតិ  
លោក Martin Malik ថ្លៃង  

នៅ ឯ សន្និសីទ កាសៃត ។
លោក Malik បាននិយាយ 

ថា ៖ « ពួក យើង គៃប់ គ្នា ដៃល 
មន សកម្ម ភាព ក្នុង វិស័យ 
បាល់ ទាត់ ឆៃក  បណ្ដាយ ឱៃយ 
រឿង នៃះ កើត ឡើង ។ សា្ថាន ភាព 
ដៃល យើង  បៃឈម ជាមួយ 
នាពៃល នៃះ គឺ មិន ធម្មតា នោះ 
ឡើយ ។ វា ជាកា រ ប៉ះ ពាល ់យា៉ោង 
ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់ស្នលូ នៃ វសិយ័ បាល-់ 
ទាត់ ។ ខ្ញុំ មិន អាច បៃប់ បាន ទៃ 
ថា តើ ទហំ ំនៃ ការ ប៉ះ ពាល ់នោះ  
នឹង មន កមៃិត ណា ? » ។

លោក បៃធាន រូប នៃះ  បៃប់ 
ទៀត ថា  សហ ព័ន្ធ នឹង រួម- 

សហការ យា៉ោង ជិត ដិត ជាមួយ 
អាជា្ញាធរប៉ូលិស ដើមៃបី បង្កើត 
កៃមុ ពសិៃស ១ ដៃល ផ្តោត ទៅ 
លើ ការ ទប់ សា្កាត់ នូវការ រៀប 
លទ្ធផល ទុក មុន  ពោល គឺ 
សៃដៀង នឹង សមជិក របស់ 
សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ អឺរ៉ុប ដៃរ 
(UEFA) ដៃរ  ហើយជាមួយ 
គ្នានៃះ FACR បាន រាយ ការណ ៍
ព ីសា្ថាន ភាព នៃះ ឱៃយ UEFA ដងឹ 
រួចរាល់ហើយ ។ 

បៃពន័្ធ សារ ពត័ម៌ន ក្នងុ សៃកុ 
បាន ធ្វើ សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ ថា  
ការ ចោទ បៃកាន់ នៃ ការ រៀប 
លទ្ធផល ទុក មុននៃះ កំពុង 

តៃវូបាន តាម ដានយា៉ោងហ្មតច់ត់ 
ផង ដៃរ សមៃប់ លីគ អាជីព 
កមៃិត ទី២ និង ទី៣ របស់  សា. 
ឆៃក ដោយ អាជា្ញា កណា្ដាល មយួ 
ចំនួន កំពុង ស្ថិត កៃម ការ- 
សុើប អង្កៃត ។

ជា ផ្នៃក ១ នៃ ផៃន ការ ៧ 
ចណំចុ ដើមៃប ីដោះ សៃយ បញ្ហា 
នៃះ គណៈ កម្មាធិការ នាយក- 
បៃតិបត្តិ បញ្ជា ឱៃយ  សើរី ឡើង 
វិញបញ្ហា ហិរញ្ញ វត្ថុ តាម ផ្នៃក 
នមីយួ ៗ  ដោយ ផ្ដាត ជា សខំន ់
លើ ផ្នៃក របស់ លោក Berbr ។  

សហព័ន្ធ នឹង បន្ត កម្ម វិធី 
របស ់ខ្លនួ ផងដៃរ ក្នងុ ការ ជៃើស- 
រីស អាជា្ញា កណា្ដាល និង អ្នក - 
តៃួត ពិនិតៃយ ថ្មី ទាំង សមៃប់ ការ - 
បៃកួត អាជីព និង មិន អាជីព 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ កើត មន 
ការ រៀប លទ្ធផល ទុក មុន   ។

លោក Malik បានបន្ថៃម ថា៖ 
« ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ អះ អាង ថា ៧ 
ចណំចុ នៃះ គៃន ់តៃ ជា ការ ចាប-់ 
ផ្ដើម នៃ ដំណើរ ផ្លូវ ដ៏ វៃង ឆ្ងាយ 
ដៃល វិសយ័ បាល ់ទាត់  ឆៃក តៃវូ- 
តៃធ្វើ ដើមៃបីឱៃយ ទទួលបាន មក 
វញិ នវូ ទនំកុ ចតិ្ត ពសីណំាក ់អ្នក-  
គំទៃ ដៃ គូ ឧបត្ថម្ភ និង សាធា-
រណ  ជន ទូ ទៅ » ៕ AFP/VN

លោក Malik ប្រធាន FACR ថ្ល្រង ក្នុងសន្និសីទកាស្រត។ សហ ការី

Rooney ខឹងសម្របានឹងការ- 
 តម្រូវ ឱ្រយ នៅ ដាច់ ដោយឡ្រក

ឡងុដ ៍: ខៃសៃ បៃយទុ្ធ Wayne 
Rooney  និយាយ ថា រូប គៃ 
មន ការ ខឹង សមៃបា និង ខក ចិត្ត 
ដៃល  ខ្លួន នឹងមិន បាន ចូល រួម 
លៃង ជាមយួ Derby County 
កៃុម នៅឯ លីគ កមៃិតទី២ 
Championship របស់ 
អង់គ្លៃស ដោយសារ តមៃូវ ឱៃយ 
នៅ ដាច់ ពី គៃ បើ ទោះ ខ្លួន ធ្វើ 
តៃស្ត អវិជ្ជមន វីរុស កូរ៉ូ ណា 
យា៉ោងណា ក៏ ដោយ ។

អតីត បៃធាន កៃុម  Man-
chester United នងិ ជមៃើស- 
ជាតិ អង់គ្លៃស ដៃល ពៃល នៃះ 
កំពុង ធ្វើ តួនាទី ជា កីឡាករ ផង 
និង គៃូបង្វឹក ផង សមៃប់ កៃុម 
Derby មនមិត្ត ម្នាក់ មក សួរ 
សុខ ទុក្ខ ដៃល មិត្ត រូប នោះ 
តមៃូវ ឱៃយ ទៅ ធ្វើតៃស្ត ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ហើយ កៃយ មក ក ៏ ឃើញ 
ថា ឆ្លង ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ ។ 

ក្នុងសៃចក្ដី បៃកាស មួយ 
តាម រយៈ បណា្ដាញ សង្គម Twit-
ter របស់ ខ្លួន Rooney បាន 
រៀបរាប់ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « គៃន់ តៃ 
ដងឹ ដណំងឹ ថា តៃស្ត រក ជងំ ឺកវូដី 
១៩ របស់ ខ្ញុំ ដៃលបាន បង្ហាញ 
ថា ខ្ញុំ មិន មន ឆ្លង វីរុស នៃះទៃ 

នោះ ខ្ញុំ និង គៃួសារ រីក រាយ 
ណាស់ តៃ មន អារម្មណ៍ ខឹង- 
សមៃបា និង ខក ចិត្ត យា៉ោង ខ្លាំង 
ដៃល ពៃល នៃះ ខ្ញុ ំនៅ តៃ តៃវូ នៅ 
ដាច់ ពី អ្នក ដទៃ ហើយ ខ្ញុំ តៃូវ 
ខន លៃង បៃកតួ សខំន ៗ់  របស ់
កៃុម Derby » ។ 

កាសៃត The Sun បាន ធ្វើ 
សៃចក្ដី រាយការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា Rooney វ័យ ៣៤ 
ឆ្នា ំមន អារម្មណ ៍ម ួម៉ោ កៃយ 
មិត្ត របស់ ខ្លួន មក សួរ សុខ ទុក្ខ 
ដល់ ផ្ទះ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ដើមៃបី ជូន អំណយនាឡិកា ដៃ 
១គៃឿង  ទាំង ដៃល រូប គៃ គួរ 
តៃនៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី អ្នក- 
ដទៃ ក៏ ដោយ ។ មិត្ត របស់ គៃ 
រូប នោះ កៃយ មក ទទួល បាន 
លទ្ធផល  តៃស្ត វិជ្ជមន ។ 

កីឡាករ Rooney មិន បាន 
ដឹង ពី កង្វល់   ដៃល  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ជងំ ឺកវូដី១៩ អ្វ ីទាងំ អស ់ខណៈ  
ដៃល រូប គៃ បាន ចូល រួម លៃង 
ជាមួយ កៃុម  Derby ធម្មតា 
ក្នុង បៃកួត  ដៃល ចាញ់ កៃុម 
Watford ១-០ ពោល គឺ ១ថ្ងៃ 
កៃយ មន ការ សួរ សុខ ទុក្ខ 
ហ្នឹង ៕ AFP/VN 



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ទីបំផុតតារាសម្តែងដែលចូលចិត្ត
បង្ហាញភាពស្នទិ្ធស្នាលនងិផ្អែមល្ហែមជាភាស
ក្មែងសម័យទំនើបហៅគ្នាលែងថាSis&Bro
កញ្ញាឌីសូនិតា្តានងិលោកអាឡិចហ៊ែសូរា៉ាសែប់
តែបង្ហើបពាកែយពែចន៍សនែយាពែមគ្នាថានឹងរៀប-
រាប់រឿងរា៉ាវទាងំឡាយពាក់ពន័្ធនងឹចណំងស្នែហ៍
លើសពីមតិ្តរបស់ពកួគែកពំងុតែមានបតុែដបំងូ
ជិតចាប់កំណើតជាចំណងស្នែហ៍នោះ។
បើយោងតាមការរៀបរាប់ក្នងុវដីែអូមយួដែល

បានសនែយាមុនមួយថ្ងែថានឹងរៀបរាប់ដំណើរ-
រឿងពីដើមដល់ចប់នោះជាសរថា៖ «នែះគឺជា
វីដែអូជាផ្លូវការរបស់នាងខ្ញុំដែលបានសនែយាថា
នឹងបង្ហាះជូនបងប្អូនក្នុងថ្ងែនែះនាងខ្ញុំសងែឃឹម
ថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មិនថាក្នុងសែុកឬ
កែសែុកយោគយល់និងអធែយាសែ័យដល់រូប-
នាងខ្ញុំ។មូលហែតុនិងហែតុផលនែរឿងនាងខ្ញុំ
បានបកសែយក្នងុវដីែអូនែះអសហ់ើយសងែឃមឹ
ថាកាដុងនឹងនៅតែជាមនុសែសមា្នាក់នៅក្នុងចិត្ត
បងប្អូនជាមនុសែសដែលបងប្អូនតែងតែឱែយតម្លែ
និងជាតារាមា្នាក់ដែលធ្វើឱែយបងប្អូនសើច-
សបែបាយរីករាយរហូតទៅ។ សូមទោសហើយ
ក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអធែយា-
សែ័យ»។
តារាសម្តែងសែី និងចមែៀងចូលចិត្ត-

ចែៀងឡើងវញិបទពីដើមបង្ហាះនៅតា ម
ប៉ុស្តិ៍Channelផ្ទាល់ខ្លួនរាងសែលូន
ស្អាតកញ្ញាឌីសូនិតា្តាតែូវបានមហា-
ជនក តសរសើរថាជាអ្នកសិលែបៈគំរូ
ជាមួយទឹកចិត្តសបែបុរសដែលចែក-
រំលែកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាង៣
ពាន់ដុល្លារ បានពីកមា្លាំង-
ញើសឈាមសម្តែងកុន
ទៅបរិចា្ចាគដល់មន្ទីរ-
ពែទែយគន្ធបុបា្ផាកាលពី
ពែលថ្មីៗនែះសោះ-
សែប់តែធ្វើឱែយមាន-
ការភា្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជា-
មួយនឹងការលែចឮ-
ថាកញ្ញាមានផ្ទែពោះ
ខណៈពែលមិន-
ទាន់ចូលរោងការ
ជាមួយនឹងតារា
សម្តែងបែសុជា
ដែគូ Broគឺលោក-
អាឡិចហ៊ែសូរា៉ានោះ។
កែយពីឃើញវីដែអូ-

បកសែយវគ្គ១របស់តារា
សម្តែងSis&Broគឺកញ្ញា
ឌីសូនិតា្តានិងអាឡិចហ៊ែសូរា៉ា
រចួមកហាក់មានឃើញមាន-
អ្នកគំទែចូល Comment

អបអរសទរចែើនដោយសរសែរថា៖ «ភា្ញាក់-
ផ្អើលខ្លាងំណាស់បងសែីតែក៏សបែបាយចតិ្តជសួ
បងសែី និងបងបែុសផងដែរសូមឱែយបងបែុស

បងសែីនិងកូនមានក្តីសុខណាជូនពរ
ឱែយបងមានសំណាងល្អណា។កូន
ជាកា ដូដ៏អស្ចារែយដែលទែវតា-
បែទាន។អូយ!ខ្ញុំមើលវីដែអូ
ហើយញញមឹមា្នាក់ឯងគែនត់ែ
ឃើញក៏ដឹងថាបងមានសុភ-
មង្គលណាស់បងក្នុងនាម
ប្អូនជាអ្នកតាមដាននូវ-
គែប់វីដែអូ របស់បងគឺ
មានតែសបែបាយ រំភើប
រីករាយជាមួយ»។
ខ្លះទៀតសរសែរ

ថា៖ «ជូនពរឱែយមាន
សុខភាពទាំងមា៉ាក់
និងកូនសមែល-
ដោយជោគជ័យ-
មា៉ាក់និងបែប៊ីមាន
សុខភាពរឹងមាំស៊ូៗ

នៅតែតិចទៀតទែបែប៊ីបាន
ឃើញពិភពលោកដ៏សែន-
សែស់ស្អាតនែះហើយជា-
ពិសែសអ្នកម៉ែនឹងមានចៅ
បែឡែងហើយយ៉ែ! ស៊ូៗ
ប្អនូសែីកុំគតិអីចែើនសខំន់
សុខភា ពកូននិងមា៉ាក់ណា
សែ្តីដែលជាមា្តាយគឺយល់-
ចិត្តប្អូនណាស់គ្មានកំហុស
ទែណាស៊ូៗណា កាដុង-
របស់ខ្ញុំ»៕

Sis & Bro   ឌី សូ និ ត្តា និង  អាឡិច ហ្៊សូរ៉ា  
ទម្លាយ  រឿង មន បុត្ មុន ថ្ង ្ចូល រោង ការ 
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តារា សម្តេង   Sis & Bro សូនិតា្តា និង អាឡិច ហ៊េសូរា៉ា សនេយា  

ទម្លាយ  រឿង អាថ៌កំបំងក្ត ីស្នេហ៍ ពួកគេ។ រូបថតហ្វែសប៊ុក

ឡេង មករា និង គួច ដានី (ឆ្វេង) របស់ ណាហ្គាវើល ពេយាយាមបិទ បេក់ ធីវ៉ា របស់កេន កន្លងមក។ កែន

ណាហ្គា នឹង បញ្ចញ្ គ្ប់ ក្បួន 
ព្ល ជួប ភ្នព្ំញក្ន ថ្ង ្ន្ះ
   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈគែូបង្វកឹកែមុណា-
ហា្គាវីលលោកមាសចាន់ណា
បានអះអាងការបែកួតវគ្គពាក់-
កណា្តាលផ្តាច់ពែ័តែពានរង្វាន់
សម្តែចហុ៊នសែនឆ្នា២ំ០២០
ជាមួយកែុមភ្នំពែញកែននៅ
ពហុកីឡដា្ឋានជាតិនាល្ងាចម៉ាង
៦ថ្ងែពុធនែះកែមុរបស់លោក
នឹងបញ្ចែញគែប់កែបួនដោយគ្មាន
លក់ទុកអ្វីនោះទែដើមែបីស្វែង-
រកឱកាសឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ពែត័ែ
បុ៉ន្តែកែនក៏បានតំាងយករក
ជ័យជម្នះឱែយបានដូចគ្នា។
នៅក្នងុសន្នសីិទកាសែតកាលពី

ថ្ងែអង្គារលោកមាសចាន់ណា
បាននិយាយថា៖«ខ្ញុំរំពឹងថា
កែមុទំាង២នឹងធ្វើឱែយហ្គែមមួយ
នែះល្អមើលសមែប់ទសែសនិកជន
ដោយយើងលែងទំាងFairPlay
និងលែងទំាងបច្ចែកទែសបាល់-
ទាត់។ខ្ញុំគិតថាកមែតិលែងរបស់
ភ្នពំែញកែនបែហាក់បែហែល
ទៅនឹងកែមុស្វាយរៀងដែរអី៊ចឹង
វាចែបាស់ជាតានតឹងហើយពែះ
ទំាងកែមុយើងនិងកែមុគែរៀបចំ
បានល្អដូចគ្នាហើយមែយា៉ាងទៀត
ការបែកួតនែះគ្មានជើងទី២ទែ
អី៊ចឹងវានឹងមានភាពតានតឹងទំាង
ខ្ញុំនិងកីឡាករ»។
យា៉ាងណាក៏ដោយលោកមាស

ចាន់ណាដែលទើបតែទទួលបាន
ជោគជ័យក្នងុការដឹកនំាកែមុ-
ណាហា្គាវីលទមា្លាក់កែមុអគ្គសិនី-
កម្ពជុាដោយយកឈ្នះ៣-២និង
១-០នៅវគ្គ១៦កែមុរួចបានបន្ត
ទៅទមា្លាក់កែមុខ្លាងំពែះខ័នរាជ-

ស្វាយរៀងជាមួយការឈ្នះ២-១
នៅជើងទី២បនា្ទាប់ពីស្មើគ្នា២-២
នៅជើងទី១នោះបានអះអាង
ថាកែមុរបស់លោកនឹងបញ្ចែញ
គែប់កែបួននៅពែលជួបជាមួយកែមុ
ភ្នពំែញកែនថ្ងែនែះ។
គែូបង្គាលរូបនែះបានបន្ថែម

ថា៖«យើងអត់មានលក់ជើង
ឬលក់របៀបលែងអ្វទីៀតនោះ
ទែគឺកែបួនខ្នាតនិងអ្វីដែលយើង
មានទំាងបុ៉នា្មានតែវូបញ្ចែញទំាង-
អស់ពែះការបែកួតនែះពិតជា
សំខន់មែនទែនទំាងកែមុខ្ញុំនិង
កែមុគែអី៊ចឹងយើងមិនអាចទុក
ជើងនិងលក់បំាងអ្វទីៀតនោះ
ទែគឺតែវូបង្ហាញទំាងអស់ដើមែបី
យើងអាចឈានទៅដល់វគ្គផ្តាច់-
ពែត័ែទៀត»។
ជាមួយគ្នានែះលោកមាស

ចាន់ណាក៏បានមើលឃើញដែរ
ថាកែមុណាហា្គាវីលមានចំណុច
លើសភ្នពំែញកែន។«គែតែង
ពោលថាណាហា្គាវីលសមែបូរ
កីឡាករចាស់ក៏បុ៉ន្តែកីឡាករ
ចាស់ៗរបស់យើងរត់បានដូច
កូនក្មែងអី៊ចឹងខ្ញុំសឹងតែអត់មាន
ការបារម្ភចំពោះពួកគត់ទាក់ទង
ទៅនឹងកមា្លាំងនិងបច្ចែកទែស
គឺខ្ញុំចង់និយាយថាទំាងកមា្លាងំ
ទំាងរបៀបលែងរបស់កែមុទំាង
២មានដូចគ្នាតែអ្វីដែលពួកខ្ញុគិំត
ថាអាចលើសគឺពួកខ្ញុអំាចលើស
បទពិសោធ»។
ចំណែកភ្នពំែញកែនដែល

បានទមា្លាក់កែមុអាសីុអឺរុ៉បនៅវគ្គ
ជមែះុ១៦កែមុជាមួយការឈ្នះ
ទំាង២ជើង៤-០និង៦-០រួច
បានបន្តទៅទមា្លាក់កែមុគិរីវង់នៅ

វគ្គ៨កែមុដោយឈ្នះ២-១ទំាង
២ជើងនោះតែវូបានអ្នកចាត់ការ-
ទូទៅលោកកែវសុខង៉នអះអាង
ថាបានរៀបចំយា៉ាងល្អទំាងស-
មត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នងុការបែកួត
បើទោះបីជាគែូបង្គាលលោកសំុ៊
វណា្ណាបានជាប់ពិន័យមិនអាច
ចូលរួមដឹកនំាភ្នពំែញកែនដោយ
ផ្ទាល់សមែប់ការបែកួតដ៏សំខន់
នែះក៏ដោយ។
លោកកែវសុខង៉ននិយាយ

ថា៖«ភ្នពំែញកែនបានរៀបចំ
ខ្លនួរួចជាសែចហើយយើងរំពឹង
ថាកីឡាករយុវជនរបស់យើងនឹង
បង្ហាញសមត្ថភាពបានល្អសមែប់
ការបែកួតនែះពែះការរៀបចំ
របស់យើង២សបា្តាហ៍កន្លងមក
នែះគិតថាពួកយើងបានយល់-
ចិត្តគ្នាមែនទែនហើយធ្វើការរួមគ្នា
សមគ្គីគ្នាតំាងចិត្តជាមួយគ្នា
និងធ្វើឱែយបានល្អសមែប់ការ-
បែកួតនែះ»។
អ្នកចាត់ការទូទៅវ័យក្មែងរូបនែះ

បានបន្ថែមថា៖«សមែប់ខ្ញុផំ្ទាល់
ក៏មានការលំបាកដែរដោយបាត់
គែូបង្គាលដែលធ្លាប់ឈរជាជំហរ
បញ្ជាកូនកែមុបុ៉ន្តែក្នងុរយៈពែល
គត់រងពិន័យនែះយើងបាន
ពិភាកែសានិងបែជំុគ្នាថាតើតែូវ
ធ្វើការយា៉ាងម៉ែចឱែយមានភាពរលូន
ដើមែបីសហការនិងផ្តល់ព័ត៌មាន
ឱែយក្មែងៗនៅក្នងុទីលនដើមែបី
ឱែយការបែកួតឱែយបានល្អ។ខ្ញុំនឹង
ដឹកនំាកែមុផ្ទាល់តែម្តងហើយអ្វី
ដែលរីករាយបំផុតគឺយើងបាន
តែៀមនិងតំាងចិត្ត១០០ភាគរយ
ក្នងុការបែកួតលើកនែះដើមែបីយក
ជ័យជម្នះឱែយបាន»៕

តារាសម្តេងសេ ីនិង ជា ថៅ កេ 
សម្អាង ការ កញ្ញា ឌី  សូនិតា្តា។ 

រូបថតហុងមិនា
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