
នៀម ឆេង

ភ្នពំេញៈ សមា គម រោង ចក្រ- 
កាត ់ដ្ររ នៅ កម្ពជុា  ហៅ កាត ់ថា 
GMAC បានប្ដឹង ទៅ តុលា ការ 
សហ ភាព  អឺរ៉ុបស្នើ សុំ ឱ្រយ តុលា- 
កា រ មោឃ ភាព  ការ សម្រច ផ្អាក  
ប្រពន័្ធ អនគុ្រះ ពន្ធ EBA ២០ 
ភាគ រយ របស់ សហភាព អឺរ៉ុប  

ដ្រល ចូ ល ជា ធរ មាន កាល ពី   
ថ្ង្រ ទី១២ ខ្រ សីហា  ២០២ ០ 
កន្លង ទៅ  ដោយ លើក យក អំ- 
ណះអំ ណា ង ចំនួន ២ មក ធ្វើជា 
សំ អាង   និង ករណី ល្រខ កូដ- 
ទំនិញ ដ្រលប៉ះ ពាល់ ដល់ សមា- 
ជិក  GMAC  ផងដ្ររ។ 

យោង តាម ទិនានុ ប្របវត្ត ិ ឬការ- 
ច្រញ ផ្រសាយ របស់ សហ ភាព- 
អឺរ៉ុប GMACបាន ប្ដឹង ទៅ កាន់ 
តលុា ការ អរឺ៉បុ  កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី១៦  
កក្កដា  ក្នុង សំណុំ រឿង ល្រខ 
T-454/20។ បណ្ដឹង ន្រះ ត្រូវ- 
បាន តណំាង ដោយ ម្រធាវ ី ២ របូ  

មាន ឈ្មោះ C. Ziegler នងិ  S. 
Monti នងិ មាន គណៈ កម្មការ- 
អឺរ៉ុប ជា ចុង ចម្លើយ ។

បណ្ដងឹ របស ់ GMACបាន ស្នើ 
តលុា ការ ឱ្រយ មោឃ ភាព ស្រចក្ដ-ី 
សម្រច របស់ គណៈ កម្ម ការ- 
អឺរ៉ុប  អំពី ការ ដក បណ្ដោះ អា- 

សន្ន ន្រ  ប្រព័ន្ធ អនុគ្រះ ពន្ធ 
សម្រប់ ល្រខ កូដ ន្រទំ និញ 
ដ្រល ប៉ះ ពាល់ ដល់ សមា ជិក 
របស់  GMAC។ ទំនិញ នាចំ្រ ញ 
ពី កម្ពជុា ទៅ សហ ភាព អឺរុ៉ប ដ្រល 
រង ការ ប៉ះ ពាល់ ពី ការ ដក EBA 
២០ ភាគ រយ ន្រះ មាន ចនំនួ ៤០ 
មុខ។ ប៉ុន្ត្រ ក្នុង ចំណម មុខទំ-
និញ ទាំង អស់...តទៅទំព័រ ៤

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ លោក  នាយករដ្ឋ - 
មន្ត្រ ីហុ៊ន  ស្រន ថ្ល្រង ថា លទ្ធភា ព 
ន្រ ការ កើត ឡើង «សង្គ្រម ត្រជា  ក់ 
ប្រប  ថ្ម ី»គឺ ជា កង្វល់ ដ៏ ចម្របង មួ យ 
ប៉ុន្ត្រ ប្រទ្រស ទាំង អស់ ត្រូវ ត្រ 
ច្រ ន ចោល យ៉ាង ដាច់ អហង្ការ 
រាល ់ការ ប៉នុ បង៉ ណា មយួ  ដ្រល 
នាំ ទៅ រក ការ សា ដាន ន្រ ប្រវត្តិ - 
សាស្រ្ត។ 

លោក  ថ្ល្រង ដូច្ន្រះ ក្នងុ សុន្ទរ ក ថា  
ចលូរមួ ក្នងុ កចិ្ច ពភិា ក្រសា ទទូៅ ន្រ  
មហា សន្និបាត អង្គការ សហ - 
ប្រជា ជាត ិ លើក ទ ី៧៥ ធ្វើ ឡើង 
កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ។៍ ដោយ លើក- 
ឡើង ពី បញ្ហា ភូមិសាស្ត្រ នយោ - 
បា យ លោក...តទៅទំព័រ  ២

ខន សា វិ

សៀមរាបៈ គិត ត្រមឹ ថ្ង្រ ម្រសិល - 
មិញ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន 
រក  ឃើញ មនសុ្រស ចនំនួ៩០នាក ់
ដ្រល ប៉ះពាល់ ផ្ទាល់ និង ប្រយោ ល  
ជាមួយ បុរស ជនជាតិ ហុង គ្រី  
មា្នា  ក ់ដ្រល មាន ផ្ទកុ ជងំ ឺក ូវដី១៩ 
នងិ បាន តម្រវូឱ្រយធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ 
នៅតាម ផ្ទះ  និង មន្ទីរ ព្រទ្រយ និង 
ខ្លះ ទៀត ត្រូវបាន យក សំណាក 
ទៅ  ធ្វើត្រស្ដ ជា បន្តបនា្ទាប់ ខណ ៈ   
ក្រសួង កំពុង ស្វ្រងរក អ្នក ប៉ះ ពា ល់ 
បន្ថ្រម ទៀត។

ក្នងុចំណម ទំាង ៩០ នាក់ នោះ  
មា្នាក់ ជា ប្រពន្ធ រស់នៅក្នុង ផ្ទះ 
ជាមយួ អ្នកជងំ ឺ នៅ ក្រងុ សៀម- 
រាប និង មា្នាក់ទៀត ជា អ្នក រត់ កង់ បី  
ធា្លាប់បាន ដឹក អ្នកជំងឺ ទៅ ទិញ 
 ផ្ទា ំ ងគំនូរត្រវូបាន នំាមក ធ្វើ ច តា្តា   - 
ឡី ស័កនៅ មន្ទរីព្រទ្រយ ខ្រត្ត សៀ ម - 
រាប បនា្ទាប់ ពី លទ្ធ ផល ធ្វើត្រស្ដ 
លើក ដំបូង របស់ អ្នក ទាំង ២ 
អវជិ្ជ មាន។ មនសុ្រស៣នាក ់ទៀត 
ជា ប្រពន្ធ នងិ កនូ របស ់ បរុស អ្នក- 
រត់ កង់ បីត្រវូ ឱ្រយធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ ក 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ ហើយ មា្នាក់ ទៀត   គឺ - 
ជា អ្នករត់ តាក់សុី ធា្លាប់បាន ដឹក 
អ្នក ជំងឺ ពី ភ្នពំ្រញ មក ខ្រត្ត សៀ ម - 
រាបបាន រង ់ចា ំលទ្ធផល ធ្វើ ត្រស្ដ   
នៅ ថ្ង្រ ទ ី២៧  កញ្ញា នងិ តម្រវូ ឱ្រយ 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក នៅផ្ទះខណៈ អ្ន ក 
នៅសល់៨៤... តទៅទំព័រ  ៤

ថ្ងេចន្ទ ទី២៨ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ លេខ ២៧៥៤ / តម្លេ  ១២០០    រៀល
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ពិព័រណ៍គំនូរវិចិត្រការិនីកូនកាត់ផ្គុំពីតំណក់-
ទឹកភ្ន្រកន្រការឈឺចាប់...ទំព័រ១១

កាណុនឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះត្រត្រូវប្រ-
ឈមនឹងជើងខ្លាំងនៅវគ្គ២...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

GMACប្ដងឹទៅតុលាការសហភាពអឺរុ៉ប
ឲ្យមោឃភាពលើករណីផ្អាកEBA ២០ភាគរយ

កម្ពជុារក្សាបានកមិ្តអតិផរណាទាប ទោះបីកូវីដ
ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ធនាគារជាតិ ន្រ 
កម្ពុជា បានឱ្រយ ដឹងថា កម្ពុជា  
រក្រសាបាន កម្រិត  អតិផរ ណា  ទាប 
ប្រមាណ ៣ ភាគរ យក ប៉ណុ្ណោះ  ក្នងុ   

រ យៈព្រល ជាង ៨ ខ្រ ដើម ឆ្នាំន្រះ 
បើទោះបជីា ស្រដ្ឋកចិ្ច បាន នងិកពំងុ 
ញំាញី  ដោយសារ ការរីក រាល- 
ដាល ន្រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក៏ ដោយ  ។ 

 លោកជា ចានត់ ូ ទ្រសាភបិាល 
ធនាគារជាត ិន្រ កម្ពជុា បាន ថ្ល្រង 

ប្រប ់លោក Yasuhisa Ojima 
តំណាង មូលនិធិ រូបិយវត្ថុ អន្តរ- 
ជាតិ (IMF) ប្រចាំ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា អំពី សា្ថានភាព មា៉ាក្រូ- 
ស្រដ្ឋកិច្ច  និង វិស័យ ធនាគារ- 
កម្ពជុា ក្នងុ រយៈព្រល ៨ ខ្រ ដើម- 

ឆ្នាំ ២០២០ ន្រះ ដោយអ តិ ផ រ ណា  
បន្ត រក្រសាបាន ក្នុង កម្រិត ទាប 
ប្រមាណ ៣% ជាមយួនងឹ ស្ថរិ- 
ភាព   ល្អ ន្រ អត្រ ប្តរូប្រក ់ខ ណៈ 
ដ្រលទុនបម្រុង អន្តរជាតិ បន្ត    
កើន ឡើង និង ...តទៅទំព័រ ៧

ប្មុខUNថា ស ង្គម្ នុយក្លអ្៊្រ  មិន 
មាន អ្នក ឈ្នះ និង មិនតូ្វប្យុទ្ធគ្នាទ្ 

បរុ ីញវូយក៉ៈ  អគ្គល្រខា ធកិារ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  លោក 
អង់ តូ នី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរ្រស  បាន 
ថ្ល្រង  កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ថា សង្គ្រម 
នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ មួយ  មិន អាច  មាន  

អ្នក  ឈ្នះ  និង មិន ត្រូវ ប្រយុទ្ធ គា្នា 
នោះ ទ្រ ។ 

អគ្គ ល្រខា ធកិារ អង្គការ សហ- 
ប្រជា ជាត ិបាន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ សារ 
របស់ លោក...តទៅទំព័រ  ១០  

លោក ហុ៊ន ស្ន៖  លទ្ធ - 
ភាព ន្ការ កើតឡើង   
«សង្គម្ ត្ជា ក់ ប្ប ថ្មី  
គឺ ជា កង្វល់ ដ៏ ចម្បង មួយ »

អ្នក ប៉ះ ពាល់   ជន ជាតិ 
ហុង គី្ ៩០ នាក់  តូ្វ 
ធ្វើ ចត្តា ឡី ស័ក  និង ធ្វើ 
ត្ស្ត រក ជំងឺ កូវីដ ១៩

កណ្ដរុហិតមីនទទួលបាន មេដាយ មាស ការងារ 
កណ្ដុរហិត មីន របស់ អង្គភាព សុីមា៉ាក់  និង អង្គការ APOPO ប្រល ហ្រសុិកឈ្មោះ  មា៉ាហា្គាវ៉ា បាន ទទួល ម្រដាយ មាសការងរ ពី 

អង្គការ   សប្របុរស ធម៌សត្វព្រ ន្រ ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស  (PDSA)...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ២)។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក Heng Ratana



តពីទំព័រ១...ហុ៊ន សែន បាន 
ថ្លែង ថា ស្ថរិភាព និងវិបុល ភាព 
រយៈ ពែល វែង បំផុត   ក្នងុ សម័យ 
ទំនើបនែះកំពុង ទទួល រងភាព- 
រង្គោះ រ ង្គើ យ៉ាង ខ្លាងំ ពែះ គុណ- 
តម្លែ ជា មូល ដ្ឋាន ដែល ជា គែះឹ នែ 
សណ្ដាប់ ធ្នាប់ នែះ ក៏ ដូច ជា គោល - 
ការណ៍ ស្នលូ នែ ចែបាប់ អន្តរ ជាតិ 
តែូវ  បាន គែ រំលោភ បំពាន និង 
លែងគោរព។ លោកសង្កែត  ឃើ ញ 
មាន  និន្នាការ ឯក តោភាគី និយម 
និង ការ បែើ កមា្លាងំ បាយ គាប សង្ក ត់ 
បែទែស ទន់ ខែសោយ កំពុង តែ កើន- 
ឡើង ដែល ធ្វើ ឱែយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សណ្ដាប់ ធ្នាប់ អន្តរជាតិ និង វិធ ន 
ពហុភាគីនិយម។  ស្ថាប័ន អន្តរ ជា តិ  
តែវូ បាន គែ វាយ បែហារ យ៉ាង កំរោ ល 
ខណៈ  ដែល សំឡែង បែកប ដោយ 
ហែតុ ផល  តែវូ បាន គែរា រំាង ដោយ 
ការ បែពែតឹ្ត តាម ទំនើង ចិត្ត តាម 
រយៈ ការ ដក់ ទណ្ឌ កម្ម ជា ឯកតោ - 
ភាគី និង  វិធន ការ ចាប់ បង្ខ ំផ្នែក 
នយោបាយ  សែដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ - 
វត្ថ ុផែសែង ទៀត។  បញ្ហា ទំាង នែះ  
កើត ឡើង ដោយ សរ  បែទែស  មា ន 
អំណច បំផុត  តម្កល់ ផល បែយោ - 
ជន៍ ខ្លនួ ខ្ពស់ ជាង អ្វីៗ  ទំាង អស់។

ការជែៀតជែក កិច្ច ការ ផ្ទែក្នងុ 
តែវូ បានគែ បែើបែស់ ដោយ ឥត 
ញ ញើត និង ធ្វើ ឡើង ក្នងុ កមែតិ 
មួយ ដែល បំផ្លចិ បំផ្លាញ គោល ការ ណ៍ 
មូល ដ្ឋាន នែ ធម្ម នុញ្ញ អង្គការ សហ - 
បែជា ជាតិ ជាអាទិ៍សិទ្ធសិ្វយ័ សមែច 
និង អធិប តែយែយ ជាតិ។ ក្នងុ បរិបទ 
នែះការ បំផ្លាញ សណ្ដាប់ ធ្នាប់ អន្តរ-  
ជាតិ គឺ ជា មូល ហែតុ នែ ក្ដ ីបា រម្ភ ដ៏ 
ធំ ធែង ។ នែះ បើ តាមបែសសន៍ 
របស់លោក ហុ៊ន  សែន។

លោកថ្លែង ដូច្នែះ ថា៖ «ទន្ទមឹ- 
នែះ លទ្ធភាព នែ ការ កើត ឡើង នូវ 
“សង្គែម តែជាក់ បែប ថ្ម”ី  ក៏ បាន 

កា្លាយ ជា កង្វល់ ដ៏ ចមែបង មួយ ទៀត 
ពែះ ថា បែទែស កម្ពជុា ដ៏ តូច- 
មួយ  នែះ  ធ្លាប់ បាន បង់ ថ្លែ យ៉ាង- 
ដំណំ ដោយ សរ ជម្លាះ សង្គែម 
តែជាក់, ការ ខ្វែង គំនិត គា្នា ផ្នែក 
មនោ គមន៍ វិជា្ជា និង ការ បែកាន់ 
ឥរិយ បថ ជាតិ និយម ជែុល។ 
ហែតុនែះ យើង តែវូ តែ ចែន ចោល 
យ៉ាង ដច់ អហង្ការ រាល់ ការ បុ៉ន- 
ប៉ង ណ មួយ ដែល នំ ទៅ រក ការ- 
ស ដន នែ បែវត្ត ិសសែ្ត»។

កែ ពី បញ្ហា ភូមិសស្តែ នយោ - 
បាយ លោកហុ៊ន សែន  ក៏ បាន 
លើក ឡើង  ពី បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ១៩ 
បមែ បមែលួ អាកាស ធតុ និង 
បញ្ហា សកល ជា ចែើន ទៀត។  
លោ ក សន្នដិ្ឋាន ថាវា អា សែយ័ ទៅ 
លើ បែទែស ដែល មាន អំណ ច  
ខ្លាងំ កា្លា ជាង គែ បំផុត ក្នងុ ការ បញែឈប់ 
ការ គំរាម កំហែង ដល់ សន្តភិាព 
ពិភព លោក និង ភាព រស់ រាន របស់ 
ភព ផែន ដី។  ជាមួយ គា្នា នែះ  វា ក៏ 
អាសែយ័ ទៅ លើ មហា អំណច 
ទំាង ឡាយ ទំាង ថា្នាក់ កំពូល ទំាង 
ថា្នាក់ កណ្ដាល  ក្នងុ ការ ធ្វើ ការ រួម គា្នា 
ដើមែបី ធន បាន នូវ សណ្ដាប់ ធ្នាប់ 
ពិភព លោក ថ្ម ីមួយ  ដែល ឈរ លើ 
ការ គោរព អធិប តែយែយ គា្នា ទៅ វិញ 
ទៅ មក និង សន្ត ិសហវិជ្ជមាន។

លោកគិន ភា បែធន វិទែយាស្ថា ន  
ទំនក់ ទំនង អន្តរជាតិ នែ រាជ បណ្ឌ ិតែយ- 
សភា កម្ពជុា បាន ថ្លែង ថា  សង្គែម 
តែជាក់បែប ថ្ម ី សំដៅ ដល់ ការ - 
បែកួត បែជែង លើ ភូមិសស្តែ 
នយោ  បាយ ការ បែកួត បែជែង 
សែដ្ឋកិច្ច  និង បច្ចែកវិទែយា ជា ជាង 
ផ្ដោត លើ មនោគមន៍វិជា្ជា  និង នយោ - 
បាយ ដូច កាល ពី សង្គែម តែជាក់ 
កែយ សង្គែម លោក លើក ទី២។ 
បែទែស តូចៗ ដូច កម្ពជុា សុទ្ធ តែ 
ជា ជន រងគែះ នែ  ការ បែជែង គា្នា 
របស់ ពួក មហា អំណច។

លើស ពី នែះ  លោក សង្កែត 

ឃើញ មាន ការ ជែៀត  ជែក ផ្ទែ ក្នងុ  
មក លើ កម្ពជុា ក្នងុរយៈ ពែល បុ៉ន្មា ន 
ឆ្នា ំ ចុង កែយ នែះ  ពី បែទែ ស មហា- 
អំណច  ដូច ជា សហរដ្ឋ អាមែរិក 
និង  សហភាព អឺរុ៉ប ដែល លោក 
ថា បាន អនុវត្ត ស្តង់ដទ្វែ។

លោក ថា៖ «យើង ឃើញ គែ 
និយ យ ចែើន ពី សិទ្ធ ិមនុសែស នៅ 
កម្ពជុា ហើយ បាន បែើ ទណ្ឌកម្ម 
បែប ពាណិជ្ជកម្ម  បែប នយោបាយ 
ជាដើម មក លើ កម្ពជុា។ ជាក់ស្ដែង 
EU ដែល គាត់ ដក ហូត  EBA ២ ០  
ភាគ រយ នោះ  គឺ ជា ឧទាហរណ៍ 
សែ ប់។ យើង មើល  EU ដដែល 
ធ្វើ ការ ជាមួយ វៀតណម  ដែល ជា 
បែទែស កុម្មយុនីស្ត។ គែ អត់ ដែល 
និយយ រឿងបែជាធិបតែយែយ ទែ 
គែ   គិត តែ ផល បែយោជន៍ »។

 ចំណែក  លោក អូ៊ ច័ន្ទ រ័ត្ន អតីត 
តំណង រាស្តែ នែ អតីត គណបកែស 
សង្គែះ ជាតិ យល់ ថា សង្គែម 
តែជាក់ ថ្ម ីបាន ចាប់ ផ្ដើម ហើយក្ន ុង  
រយៈ ពែល ១ ទសវតែសរ៍ ចុង កែ យ គឺ 
ការ បែកួត បែជែង រវាង សហរដ្ឋ - 
អាមែរិក និង ចិន។  កម្ពជុា ដែល ជា 
បែទែស តូច នឹង រង ឥទ្ធពិល នែ សង្គែ ម  
តែជាក់ នែះ។ បុ៉ន្តែ អ្វ ីដែល សំខន់ 
គឺ កម្ពជុា ខ្លនួ ឯង  តែវូ ចែះ គែច ពី ឥទ្ធ ិ- 
ពលនយោបាយ  និង ការ ជែៀត - 
ជែក  របស់ បែទែស ធំៗ  តាម រយៈ 
ការ ដឹកនំ របស់ អ្នក នយោ បាយ 
ធំៗ ។ លោក  បាន ថ្លែង ថា៖ «យើង 
ដឹង ហើយ  កន្លង មក  អ្វ ីដែល គែ 
អាច ជែៀត ជែក  កើត ដោយ សរ 
ផ្ទែ ក្នងុ ជាតិ យើង មាន ការ បាក់ - 
បែក។ បើ ផ្ទែ ក្នងុ ជាតិ មិន មាន ការ- 
បាក់ បែក ទែ ខ្ញុ ំជឿ ថា  មិន មាន 
បញ្ហា អ្វ ីទែ។ យើង បែទែស តូច តែវូ 
តែ ឆ្លាត និង ឈ្លាសវែ ជាង បែទែ ស 
ធំ ទៅ ទៀត ពែះយើង ដូច ដើរ នៅ 
កែម ជើង ដំរី អី៊ចឹង។ បើ យើង ដើរ 
មិន បែយ័ត្ន ទែ បើ ភា្លាត់  ដំរី នឹង ជាន់ 
ហើយ»៕
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សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:កណ្ត ុរហិត មីន របស់ 
មជែឈមណ្ឌល ស កម្ម ភាព កំចាត់មីន 
កម្ពជុា(CMAC)និង អង្គការ APO PO 
នែ  បែទែស បែល ហែសិុក ឈ្មាះមា៉ា ហា្គោ វា៉ា 
(Magawa)បាន ទទួល មែដយ 
មាស ពី អង្គការ សបែបុរ សធម៌ សត្វ - 
ពែ(PDSA)នែ បែទែស អង់គ្លែស 
ប ន្ទា ប់ពី បាន សង ស្នាដែ រុករក គែ ប់  -  
មីន និង គែប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទះុ 
សរុប ៦៧ គែប់  នៅ ខែត្ត សៀមរាប 
និង ពែះវិហារ។ 

លោក ហែង រតន អគ្គន យក 
CMAC ពី មែសិលមិញ បាន បដិសែធ 
ធ្វើ អតា្ថា ធិ បែបា យ  ជំុវិញ ករណីនែះ 
បុ៉ន្ដែ លោក បង្ហាះ លើ ហ្វែ ស បុ៊ កថា  
មា៉ា ហា្គោ វា៉ា មាន ស្នាដែ រុក រកឃើញ 

គែប់មីន ចំនួន៣៩ គែប់ និង គែប់ 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទះុ ចំនួន២៨ 
គែប់ នៅ ទិស ខែត្ត សៀម រាប និង 
ខែត្ត ពែះវិហារ។ នែះ ជា មែដយ មា ស  
លើកដំ បូង  ដែល គែ ផ្តល់ ឱែយ សត្វ 
ដែល លះបង់ ខ្ពស់ដើមែបី ភារ កិច្ច។ 
លោក រតន បញ្ជាក់ថា៖ «សូម 
ជមែ បថា កម្ពជុា មិនមែន តែមឹ តែ 
លែបី លែបាញ ក្នងុ ការ បែើបែស់ សត្វ 
កណ្តរុ សមែប់ វិស័ យ ដោះមីន ទែ 
សត្វ សុនខ (ឆ្កែ) ហិត មីន ក៏ កម្ពជុា 
ជា បែទែស ឈន មុខ គែ លើ ពិភព - 
លោក ផងដែរ»។

លោក Michael Heiman 
នយក គែប់គែង កម្មវិធី នែ អង្គការ 
APOPO បែចំា កម្ពជុាថ្លែង  ពី មែសិល - 
មិញថា មា៉ាហា្គោ វា៉ា គឺ ជា ក ណ្តរុ មួយ 
ក្នងុចំណោមកណ្តរុហិតរាវមីន ទំាង 

៤៣កែបាល របស់ APOPO ក្នុង 
បែទែស កម្ពជុា ដោយ ស្វែង រកគែ ប់ - 
មីន ក្នងុ ភាព ជា ដែគូជាមួយ CMAC ។ 
មា៉ាហា្គោ វា៉ាបាន មកដ ល់ កម្ព ុជា កាលពី  
ឆ្នា២ំ០ ១៦មក ពីបែទែស តង់ហែសោ នី 
ហើយ ចាប់ តំាង ពីពែល នោះមកវា 
បាន ធ្វើការ នៅខែ ត្ត សៀ ម រាប ឧត្តរ- 
មាន ជ័យ និង ពែះវិហារ។  វា នឹង មាន 
អាយុ ៦ ឆ្នាបំើ គិត តែមឹខែ វិច្ឆកិា។ វា 
ជាសត្វ ឧសែសោហ៍ ពែយាយមនិងជា ស ត្វ  
កណ្តរុ ដែល មា នការ ប្តែ ជា្ញាចិ ត្តខ្ពស់ ។

មា៉ា ហា្គោ វា៉ា គឺជា សត្វ កណ្តរុ យកែស 
អា្រហ្វកិ ដែល ចាប់កំណើត នៅ រដ្ឋ 
តង់ ហែសោ នី(Tanzania)ក្នុង ខែ 
វិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០ ១៤ ហើយ វា តែវូ បាន 
កែមុ អ្នក  ជំនញ បណ្តះុ បណ្ដាល 
សត្វ កណ្តរុ  APOPO នៅ តង់ ហែសោ នី   
បងែៀន  ពី របៀប ហិត រក ក្លិន នែ 

គែឿងផ្ទះុ ដោយ បែើ ចែមុះ របស់ វា។
លោក Jonh Smith នយក 

អង្គការ  PDSA  បាន ថ្លែង ក្នងុ វី ដែអូ 
ខ្ល ីមួយ ថា រហូ ត ម កដល់ ពែល នែះ 
មា៉ា ហា្គោ វា៉ា បាន រកឃើញ គែប់ មីន 
និង គែប់ យុទ្ធភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទះុ 
ចំនួន ៦៧គែប់  ដែល ធ្វើ ឱែយ វា 
កា្លាយជា Hero RAT ដែល ទទួល 
បាន ជោគ ជ័យ បំផុត ក្នុង កម្មវិធី 
សបែបុរស ធម៌ និង ជា បែក្ខជន ដែល 
ស័ក្តសិម ជាង  គែ សមែប់ មែដ យ 
មាសរប ស់  PDSA។ លោកថា ក្នងុ 
អំឡុង ពែល អាជីព របស់ វា មា៉ា ហា្គោ វា៉ា 
បាន ជួយ បោសសមា្អាត ដី ជាង១៤១- 
០០០ម៉ែតែការ៉ែ(ស្មើនឹង ទី លា ន      
បា ល់ទាត់ ចំនួន២០ហិក តា) ដែ ល 
ជា ផ្នែក មួយ ធ្វើ ឱែយ មាន សុវត្ថភិាព 
ដល់ បែជាជន ក្នងុ តំបន់៕

ឡុងគីមម៉ារីតា
 
កណ្ដាលៈ យ៉ាង ហោច ណស ់

បែ ជា ពល រដ្ឋ បែមាណ ជា ១០០នក ់ 
នៅ ក្នុ ង ភូមិ ពាម ស្ដី  ឃុំ ពែក- 
ឫសែសី  សែកុ លា្វាឯម  ខែត្ត កណ្ដាល 
បាន ស្វែង រក សែវា ពិនិតែយ សុខ- 
ភាព ចាប់ តាំង ពី ថ្ងែ ទី  ២៦  
កែយ ពី ពួក គែ សងែស័យ ថា  
មាន បញ្ហា ឆ្លង ជំងឺ គែុន ឈី ក  
ដែល កើត ឡើង ដោយ សរ សត្វ 
មូស ខ្លា ញី ខំ។  យោង តាម  លោក  
គួ យ  ប៊ុ ន ធឿន  បែធន មន្ទីរ 
សខុ ភបិាល ខែត្ត កណ្ដាល បាន 
អះ អាង កាល ពី មែសិល មិញ ។ 

 លោក គួ យ ប៊ុន ធឿន   បាន 
ថ្លែង ថា  កែុម ការងរ សុខ- 
ភបិាល ចនំនួ  ១២ នក ់ តែវូ បាន 
បញ្ជូន ទៅ បែចាំ ការ  និង រង់ ចាំ 
ពិនិតែយ ពែយាបាល ដល់ បែជា-  
ពល រដ្ឋ ដែល មក ស្វែង រក សែវា 
នៅ ក្នងុ ភមូ ិផ្ទាល ់តែម្តង   ដោយ- 
សរ តែ ភមូ ិនែះ  ស្ថតិ នៅ ឆ្ងាយ ព ី
មណ្ឌល សុខ ភាព  និង មាន ផ្លូវ  
ធ្វើ ដំណើរ លំបាក ដោយ សរ 
ទកឹ លចិ។  ភមូ ិនែះ ជា តបំន ់ដច-់ 
សែយល  ជាប់ ពែំបែទល់ ខែត្ត 
ពែវែង  ហើយ អាជា្ញា ធរ  បា ន 
សមែច រៀប ចំ ឱែយ អ្នក ដែល សងែសយ័ 
ថា មាន ជំងឺ គែនុ ឈីក  ឱែយ សមែក 
ក្នុង សលា ឆន់ នៅ ក្នុង វត្ត។  
ខណៈ ស្ថាន ភាព រីក រាល ដល 
ជំងឺ គែុន ឈី ក ដែល ធ្លាប់ កើត- 
មាន នៅ ក្នុង សែុក មួយ ចំនួន 
ស្ថិត នៅ កែម ការ គែប់គែង នែ 
វិធន ការ ការ ពារ របស់ កែសួង 

សុខ ភិបាល ។ 
 លោក  ប៊ុន ធឿន  ថ្លែង ថា៖   

« ខ្ញុ ំចង ់បញ្ជា ក ់ថា   នែះ ជា ករណ ី
សងែស័យ ថា  ឈឺ  យើង មិន អាច 
ថា ឈកី ទែ  ពែះ យើង មនិ បាន 
យក សំ ណក ទៅ ពិនិតែយ រោគ- 
សញ្ញា » ។   « គិត តាំង ពី យប់ ថ្ងែ 
សៅរ៍ មក  មាន  ១៤នក់  និង 
ពែឹក ថ្ងែ អា ទិតែយ នែះ មាន មា្នាក់ 
ទៀត  យើង បាន តមែូវ ឱែយ គាត់ 
សមែក ពែយា បាល ជំងឺ  ចំណែក 
អ្នក ផែសែងៗ ទៀត  គាត់ គែន់- 
តែសងែស័យ  ហើយ ខ្លះ ក៏ ធ្លាប់ 
មាន អា ការ ចែញ កន្ទួល រមាស់  
តែ បាន ជា ទៅ វិញ » ។ 

 លោក  សែី  ឱ វណ្ណ ឌីន  ថ្លែង 
នៅ ក្នងុ សែចក្ដ ីបែ កាស ពត័ ៌មាន 
របស់ កែសួង សុខភិ បាល 
កាល ពី មែសិល មិញ  ថា  ចាប់ តាំង 
ពី ជំងឺ គែុន ឈីក កើត មាន នៅ 
ក្នុង តំ បន់ មួយ ចំនួន ស្ទើ រតែ 
គែប់ ខែត្ត  កាល ពី ខែ សី ហា  ឆ្នាំ 

២០២០  មាន ករណី សងែស័យ 
ជំងឺ គែុន ឈី ក សរុប ចំនួន        
៥ ៩៩៨  នក់  ខណៈ ជំងឺ គែុន 
ឈី ក  នៅ តែ បន្ត រាល ដល ក្នុង 
តំបន់ មួយ ចំនួន  ចំណែក តំបន់ 
មយួ ចនំនួ ដែល ធ្លាប ់ផ្ទុះ ជងំ ឺនែះ  
ស្ថិត ក្នុង ភាព ស្ងប់ ស្ងាត់ អាច 
គែប់គែង បាន។  ក្នុង នោះ អ្នក 
ជំងឺ បែមាណ ជា ៩៦  ភាគ រយ 
ក្នងុ ចណំោម អ្នក ជងំ ឺសរបុ ទាងំ- 
អស់  បាន ជា សះ សែបើយ ហើយ  
នៅ សល់ បែមាណ  ៤ភាគ រយ 
កំពុង បន្ត ការ ពែយា បាល នៅ មន្ទរី- 
ពែទែយ រដ្ឋ ។   រោគ សញ្ញា គឺ កើត 
មាន ឡើង ក្នុង រង្វង់ ២ទៅ ៣ថ្ងែ  
កែយ ពី មូស ខ្លា ញី ខំ បុគ្គល 
ណ មួយ  ដោយ មាន អាការ  
ក្ដោ ខ្លួន លើស ពី ៣៨ អងែសោ សែ  
ឈឺ កែបាល  ឈឺ ខ្លនួ បែណ  សន្លាក ់
ដែ ជើង និង មាន ចែញ កន្ទួល 
កែហម នៅ លើ ដង ខ្លួន  ជា- 
ពិសែស តាម ចំ ហៀង ខ្លួន ៕ 

កណ្តរុ១ក្បាលបានទទួលម្ដាយមាសដោយសារមានសា្នាដ្រុករកមីន៦៧គ្ប់

ពលរដ្ឋជាង១០០នាក់ក្នងុភូមិពាមស្ដីស្វង្-
រកស្វាពិនិត្យសុខភាពសង្ស័យថាគុ្នឈីក

លោកហុ៊នស្ន៖...

អ្នកជំងឺគេនុឈីកសមេកពេយាលបាលកាលពីខេសីហា។រូបថត សហ ការី
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វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  បច្ចបុៃបន្ន  វសិយ័ ទៃស- 
ចរណ៍ កម្ពុជា  និង ពិភព លោក       រង 
ផល ប៉ះ ពាល ់ខ្លាងំ  ព ីវ ិបត្ដ ិកវូដី ១៩  
សៃប ពៃល នៃះ  វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍
ជន បទ បាន ចូល រួម  ទប់ ស្កាត់ ចំ- 
ណាក សៃកុ របស ់ពល រដ្ឋ  តាម រយៈ   
ការ បង្កើត ការងារ  ការ អភ ិរកៃស  នងិ 
លើក កម្ពស់ វបៃប ធម៌  បៃតិ កភណ្ឌ 
នងិ ទនំៀម ទម្លាប ់បៃ ពៃណ ី  ការ ពារ   
ថៃរកៃសា ធន ធាន ធម្ម  ជាតនិៅ កម្ពជុា  
នៃះ បើតាម បៃមុខ រដ្ឋាភិ បាល ។

ក្នុង ឱកាស អបអរ សទរ ទិវា 
ទៃសចរណ៍ ពិភពលោក  កៃម 
បៃធានបទ«ទៃសចរណ ៍ នងិ ការ- 
អភិ វឌៃឍ ជនបទ» ព ីមៃសលិមញិ  បៃមខុ   
រដ្ឋាភបិាលលោ ក ហ៊នុ សៃន  ថ្លៃងថា  
វបិត្ត ិកវូដី១៩ធ្វើឲៃយ មន ការ ផ្លាស ់ប្តរូ   
ចណំង ់ចណំលូ ចតិ្ត  របស ់ទៃសចរ  
ឲៃយងាក ទៅរក ការដើរ កមៃសាន្ត  តាម- 
តបំន ់ជនបទ សហគមន ៍ទៃស ចរណ ៍ 
តំបន់ អៃកូ ទៃសចរណ៍  និង តំបន់ 
ធម្មជាតិ នានាកាន់តៃ ខ្លាំង ឡើង ។

លោក ហ៊ុន សៃន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍ជន បទ បាន ចលូ-   
រមួ ទប ់ស្កាត ់ចណំាក សៃកុ តាម រយៈ   

ការ បង្កើត ការងារ ការ  អភិ រកៃស  និង 
លើក កម្ពស ់វបៃប ធម ៌ បៃត ិក ភណ្ឌ  នងិ   
ទនំៀម ទម្លាប ់បៃ ពៃណី ការ ពារ   នងិ   
ថៃ រកៃសា ធន ធាន ធម្ម ជាត ិពៃម ទាងំ   
នាំ មក  នូវ នវា នុវត្តន៍  និង គំនិត ច្នៃ បៃ-  
ឌិត ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ មូល ដ្ឋាន » ។ 

បៃមខុ ដកឹនំា លើក ឡើង ទៀត ថា  
ការ ចាប់ ផ្តើម ឡើង វិញ  នៃ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ កមៃសាន្ត ក្នុង សៃុក  តាម- 
បណា្តា គោល ដៅ ទៃស ចរណ៍ នានា  
ពៃញ ផ្ទៃ បៃ ទៃស ដោយ តម្កល់ 
សវុត្ថ ិភាព  នងិ សខុ ភាព សធា រណៈ   
ជា អាទ ិភាព  ជា ឱ កាស នៃ ការ ស្តារ 
វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ ឡើង វិញ។  
ដចូ នៃះ អាជា្ញា ធរ ពាក ់ពន័្ធ នានា  តៃវូ 
កំណត់ យក វិស័យ ទៃសចរណ៍ ជា 
សសរ ស្តម្ភ យុទ្ធ សសៃ្ត មួយ ក្នុង 
គោល នយោ បាយ អភ ិវឌៃឍន ៍ជន បទ  
ដៃលតៃូវ មន ផៃន ការ អភិ វឌៃឍន៍ 
ជាក់ លាក់ សៃប តាម សកា្តា នុពល 
ទៃ សចរណ៍  នៃ តំ បន់ នី មួយ ៗ   
ដោយ មន ការ ចូលរួម ពី សហ- 
គមន៍  មូល ដ្ឋាន ក្នុង ទមៃង់ ភាព ជា 
ដៃ គូ រដ្ឋ -ឯក ជន -បៃជាជន។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ក៏បាន- 
សទរ  ចំពោះ វិស័យ ទៃសច រណ៍ 
ឆ្នា ំ ២០១៩ កន្ល ង ទៅ  ដៃល ពភិព- 

លោក បាន ទទលួ ទៃសចរ អន្តរ ជាត ិ 
រហតូ ដល ់១,៥០០ លាននាក ់ ក្នងុ    
អតៃ កំណើន ៤%ចូល រួម បង្កើត 
ការងារ បៃមណ ៣៣០ លាន នាក ់ 
តៃូវ ជា១០% នៃ ការ ងារ សរុប។  
បង្កើត ចំណូល ចូល សៃដ្ឋកិច្ច 
បៃមណ ១០.៣%  នៃ ផលតិ ផល 
ក្នុង សៃុក សរុប របស់ ពិភព លោក   
(World GDP)  តំណាង ឲៃយ ៧%  
នៃ ការ នាំ ចៃញ សរុប របស់ ពិភព- 
លោក  និង បៃមណ២៩ %នៃ ការ- 
នាំ ចៃញ សរុប ផ្នៃក សៃវា កម្ម។ 

បើ តាម លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  
វិស័យ ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា  មន 
កំណើន គួរ ជា ទីមោទនៈ  ដោយ 
កើន  ពកីារ ទទលួ ទៃសចរ អន្តរ ជាត ិ
ចំនួន តៃ ជាង២៨មុឺន នាក់  ឆ្នាំ 
១៩៩៨  រហតូ ដល ់៦,៦លាន នាក់  
នៅ ឆ្នាំ ២០១៩។  បាន បង្កើត 
ការងារ ផ្ទាល ់ជនូ បៃជា ពល រដ្ឋ ជាង 
៦៣មុនឺនាក ់ នងិ ការងារ មនិ ផ្ទាល ់
រាប ់សបិ មុនឺ នាក ់ថៃម ទៀត។  ចាប-់ 
ព ីដើម ឆ្នា ំ២០២០  រហតូ ដល ់ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  កម្ពុជា ក៏ ដូចជា បៃទៃស 

នានា ក្នងុ ពភិព លោក បាន រង ផល- 
ប៉ះ ពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  ផង ដៃរ។ 

តាម  លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីដ ដៃល 
នា អំឡុ ង ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក សង 
ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ កន្លង ទៅ  ពល រដ្ឋ ក្នុង 
បៃទៃស បៃ មណ១,៥ លាន នាក់  
បានដើរ កមៃសាន្ត  នៅ តាម គោល ដៅ   
ទៃសចរណ ៍នានា នងិ ចលូ រ ួម បង្កើត   
ចំណូល ដល់ មូលដ្ឋាន យ៉ាង តិច 
១០០ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ។   
លោក ថ្លៃង ថា  ការ បើក ទៃស ចរណ ៍
ក្នុង សៃុក បៃកប ដោយ ការ ទទួល- 
ខសុ តៃវូ នៃះ  ទទលួ បាន ការកោត- 
សរសើរ  ពី អង្គការ ទៃស ចរណ៍ 
ពភិព លោក (UNWTO)ផង ដៃរ។  
ដោយឡៃក កាល ព ីថ្ងៃ ឈប ់សមៃក   
បណុៃយ ភ្ជុ ំបណិ្ឌ  ពលរដ្ឋ កម្ព ុជា ក ៏បាន-  
ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត  ដោយ បៃ កាន់- 
ខ្ជាប ់នវូ វធិាន អនា មយ័  នងិ សខុ ភាព   
គួរ ជា ទី ពៃញ ចិត្ត ផង ដៃរ។ 

លោក ថោង  ខនុ  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
ទៃស ចរណ៍  នាថ្ងៃ ទី ២៥  កញ្ញា  
បាន  ដឹក នាំ កិច្ច បៃជុំ ពិភាកៃសា លើ 
សៃចក្តី ពៃង ផៃន ទី ចង្អុល ផ្លូវ  ស្តីពី 
ផៃន ការស្តារ  នងិ លើក ស្ទយួ វសិយ័ 
ទៃស ចរណ៍ កម្ពុជា កៃយ វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០- 

២០២៥។ លោក ថ្លៃង ថា ៖«តាម- 
រយៈ ផៃន ការ នៃះ ក្នុង រយៈ ពៃល ៥ 
ឆ្នាំ ខង មុខ  នឹង ចាប់ យក មក វិញ 
នូវ ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃសចរ អន្តរជាតិ 
៧លាន នាក់ និង ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ 
ឡើង វញិ ព ីការចលូ រមួ របស ់វសិយ័ 
ទៃស ចរណ៍ ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង 
សង្គម។

លោក រដ្ឋមនៃ្ដ ីថ្លៃង ថា  តាម រយៈ 
ផៃនការ ស្តារ  នងិ លើក ស្ទយួ វសិយ័  
ទៃស ចរណដ៍ក ់ចៃញ វធិាន  គោល- 
នយោ បាយ អន្តរាគមន៍  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ខ្លី  មធៃយម  និង វៃង ជា៣ 
ដំណាក់ កាល សំខន់ៗ ។  គោល- 
នយោបាយ នោះ  រួម មន  ទី១  
ដំណាក់ កាល ទី១  ការ គៃប់ គៃង 
វបិត្ត ិក្នងុ ដណំាក ់កាល បៃកៃត ីភាព 
តាម ទម្លាប់ ថ្មី  និង រៀប ចំ ផៃន ការ 
សមៃប ់ការស្តារ ឡើង វញិ  (ឆមស   
ទី២  ឆ្នាំ ២០២០  ដល់ ឆមស ទី១  
ឆ្នា ំ ២០២១)។ ទ២ី ដណំាក ់កាល 
ទ២ីការ ជរំញុ  នងិ ការស្តារ ឡើង វញិ   
នៃ វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍(ឆមស ទ២ី  
ឆ្នាំ ២០២១ -២០២២)។ទី៣  ដំ- 
ណាក  ់កាល ទ៣ី ការ រៀបច ំឆ្ពោះ ទៅ    
កាន ់អនា គត ថ្ម ីនៃ វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍
កម្ពុជា (២០២៣- ២០២៥)៕

វិស័យទេសចរណ៍ជនបទចូលរួមទប់ស្កាត់ចំណាកសេកុ ខណៈពិភពលោកប៉ះពាល់ពី វិបត្តកូិវីដ

ភ្ញៀវទេសចរទៅកមេសាន្តនៅតំបន់ទេសចរណ៍កេបាលឆាយខេត្តពេះសីហនុ ពីខេសីហា។រូប ជីវ័ន



គឹម សារុំ

ព្រះវិហារៈ មន្រ្តីយោធាម្នាក់
ដ្រលសម្លាប់ប្រពន្ធចុងរបស់ខ្លួន
ត្រូវបានតុលាការខ្រត្តព្រះវិហារ
សម្រចចោទប្រកាន់ និងឃុំខ្លួន
ក្នងុពន្ធនាគារខ្រត្តកាលពីថ្ង្រទី២៦  
កញ្ញាបនា្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន
បាន១ថ្ង្រ ក្រយប្រព្រឹត្តនៅភូមិ
ស្ទឹងខៀវត្រជោឃុំស្រអ្រមស្រុក
ជាំក្រសាន្តខ្រត្តព្រះវិហារ។
លោកស្រីប្រងំធតីាស្នងការរង   

នគរបាលខ្រត្តព្រះវិហារឱ្រយដឹង
ម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យឈ្មោះ
សុនិសុមឹអាយុ៥២ឆ្នាំជាយោធា
ពាកស់ក័្ត៣ិបម្រើការនៅអង្គភាព
វរៈ៣៨២ចំណុះឱ្រយកងពលតូច
អន្តរាគមន៍ល្រខ៨ឈរជើងនៅ
លើភ្នំប្រសាទព្រះវិហារ។ រីឯ
ប្រពន្ធជាស្រ្តីរងគ្រះឈ្មោះហយួ
ផលា្លាអាយុ៥៥ឆ្នាំ។  
លោកស្រីថ្ល្រងថារឿងន្រះតលុា- 

ការឃុខំ្លនួជនសង្រសយ័ក្នងុពន្ធនាគារ 
ហើយ។ជនសង្រស័យត្រូវបានចៅ-
ក្រមសុើបសួរលោកជៀនស្រស់
ចោទពីបទឃាតកម្មតាមមត្រ
១៩៩ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។
យោងតាមមត្រ១៩៩ន្រក្រម- 

ព្រហ្មទណ្ឌបទឃាតកម្មត្រូវជាប់

ពន្ធនាគារពី១០ទៅ១៥ឆ្នាំ។
លោកស្រីថា៖«បទល្មើសរបស់

ជនសង្រស័យជាបទល្មើសជាកស់្ត្រង 
ដោយសារគាត់សារភាព និង   
សមត្ថកិច្ចរកឃើញកន្ល្រងដ្រល
គាត់កប់សាកសព។ប៉នុ្ត្រគាត់ត្រវូ
ផ្តនា្ទាទោសយ៉ាងណានោះអាស្រយ័    
ខាងតុលាការទ្រ»។
លោកហ៊ុយសុផុននាយនគរ- 

បាលប៉សុ្តិ៍ឃុំស្រអ្រមប្រប់តាម- 
សម្តីជនសង្រសយ័ដ្ររថាស្រ្តីរងគ្រះ   
ជាស្រ្តីម្រម៉ាយកូន៣នាក់ប្រុស
ម្នាក់អាយ១ុ៦ឆ្នាំនងិកនូស្រី២នាក់ 
ទៀតមនប្តី។ ពួកគ្រទាំង៣នាក់
រស់នៅខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។ឯស្រ្តីរង-  
គ្រះមករមួរស់ជាមយួជនសង្រស័យ   
នៅកន្ល្រងកើតហ្រតុខាងលើ។មនុ 
កើតហ្រតុម៉ាងជាង២រសៀលថ្ង្រ
ទី១៧កញ្ញាស្រ្តីរងគ្រះហាមជន- 
សង្រស័យចាយលុយផ្ត្រសផ្តាស
ហើយក៏មិនឱ្រយលុយជននោះកាន់ 
ដ្ររទើបបណា្តាលឱ្រយឈ្លាះគា្នា។
លោកថាព្រលឈ្លាះគា្នាជន-

សង្រស័យចាប់ជើងស្រ្តីរងគ្រះ  
ទាំង២ឱ្រយដួលផ្ងារក្រយបោក
ក្របាលនឹងកម្រលឥដ្ឋបណា្តាលឱ្រយ
សន្លប់ ហើយជនសង្រស័យចាប់
ក្របាលស្រ្តីរងគ្រះបោកនងឹកម្រល   
ឥដ្ឋបន្ថ្រមទៀតរហូតសា្លាប់៕
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តពទីពំរ័ ១...នាក់ទៀតដ្រល
ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយ
ជនជាតិហុងគ្រីន្រះកំពុងត្រូវ-
បានមន្រ្តីសុខាភិបាលទាក់ទង
មកធ្វើត្រស្ដលើកទី២ជាបន្ត-
បនា្ទាប់។ស្រចក្ដីជូនព័ត៌មន
របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាល-  
ពីថ្ង្រម្រសលិមញិបញ្ជាកថ់ាក្រ-
ពីន្រះគ្រះឹសា្ថានអង្គរក្រងុសៀម- 
រាបដ្រលអ្នកជំងឺបានធ្វើដំណើរ
ទៅទញិផ្ទាងំគនំរូត្រវូបានដាក់
ឱ្រយស្ថិតក្រមការតាមដានពី
មន្ត្រីសុខាភិបាលដោយសារ
អ្នកជំងឺបានទៅទីនោះក្នុងរយៈ-
ព្រលខ្លីដោយបានពាក់ម៉ាស់
និងមិនបានប៉ះពាល់ជាមួយ
មនុស្រសច្រើននោះទ្រ។
បុរសជនជាតិហុងគ្រីអាយុ

៧០ឆ្នាមំនអាសយដា្ឋានសា្នាក់-
នៅភមូិគ្រសួសង្កាត់សា្វាយដង្គំ
ក្រងុសៀមរាបត្រវូបានធ្វើត្រស្ដ
វិជ្ជមនកូវីដ១៩កាលពីថ្ង្រទី២៦
កញ្ញាដោយវិទ្រយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័រ
រាជធានីភ្នំព្រញក្រយពីបរុស
រូបន្រះត្រវូធ្វើត្រស្ដលើកទី២នៅ
មន្ទីរពិសោធន៍នៅសៀមរាប
ហើយត្រូវបានគ្រសង្រស័យថា
ឆ្លងជំងឺន្រះបនា្ទាប់ពីបានធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក១៣ថ្ង្រនៅផ្ទះ។គាត់
បានធ្វើដំណើរច្រញពីប្រទ្រស

បារាំងនិងបន្តជើងហោះហើរ
នៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងមកដល់
ប្រទ្រសកម្ពជុាកាលពីថ្ង្រទី១៣
កញ្ញាហើយនៅថ្ង្រទី១៦កញ្ញា
គាត់បានចាកច្រញពីភ្នំព្រញ
ដោយជួលតាក់សុីជិះត្រម្នាក់-
ឯងទៅកាន់ទីក្រុងសៀមរាប។
កាលពីព្រឹកថ្ង្រទី២៦កញ្ញា

ក្រសងួសខុាភបិាលបានរាយ-
ការណ៍ថាបុរសរូបន្រះរត់គ្រច
ច្រញពីកន្ល្រងធ្វើចតា្តាឡីស័ក
នៅផ្ទះស្របព្រលកំពុងរង់ចាំ
លទ្ធផលធ្វើត្រស្ដពីវិទ្រយាសា្ថាន
បា៉ាស្ទ័រនៅភ្នំព្រញប៉ុន្ត្រប៉ុនា្មោន
ម៉ាងក្រយគឺនៅព្រលរសៀល
ក្រសងួបានរាយការណ៍ជាថ្មីថា
បរុសន្រះគឺបានសម្ងំនៅក្នងុផ្ទះ
និងបានច្រញក្រផ្ទះត្រម្ដង
គត់ដើម្របីទៅទិញផ្ទាំងគំនូរនៅ

ថ្ង្រទី១៧កញ្ញា។
លោកក្រសុសារា៉ាត់ប្រធាន

មន្ទរីសុខាភិបាលខ្រត្តសៀមរាប
បានបដិស្រធបញ្ជាក់ការរាយ-
ការណ៍ដោយក្រសួងថា អ្នក-
ជំងឺធា្លាប់រត់គ្រចច្រញពីផ្ទះនិង
បានជំរុញឱ្រយទៅសួរលោកស្រី
ឱវណ្ណឌីនអ្នកនាពំាក្រយក្រសងួ
សខុាភបិាលវញិ។ប៉នុ្ត្រលោក-
ស្រីវណ្ណឌីនមិនអាចទាក់ទង
សុំការបញ្ជាក់បានឡើយ។
កម្ពុជាបានរាយការណ៍ឆ្លង

ជំងឺកូវីដ១៩ទាំងអស់ចំនួន
២៧៦នាក់ក្នុងនោះជាសះ-
ស្របើយចនំនួ២៧៤នាក់នងិនៅ  
សល់២នាក់គឺម្នាក់សម្រក
ព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយមតិ្តភាព
ខ្ម្ររ-សូវៀតនិងម្នាក់ទៀតនៅ
មន្ទីរព្រទ្រយសៀមរាប៕

តពីទំព័រ១...ន្រះមន១មុខមិន
ស្ថិតក្នុងចំណោមទំនិញដ្រល
ផលិតដោយសមជិករបស់
GMACទ្រគឺស្ករសដ្រលមន
ល្រខកូដHScode121293។
ក្រពីស្នើសុំឱ្រយតុលាការធ្វើ-

មឃភាពការសម្រចន្រះ
GMACក៏ទាមទារឱ្រយគណៈកម្ម-
ការអឺរ៉ុបទទួលខុសត្រូវលើការ- 
ចណំាយផ្ទាល់របស់ខ្លនួនងិបង់
ប្រក់ដ្រលអ្នកដាក់ពាក្រយស្នើសុំ
គឺប្រក់ដ្រលត្រវូចំណាយសម្រប់
ដណំើរការរឿងក្ដីន្រះ។ន្រះបើ
យោងតាមទិនានុប្របវត្តិរបស់
សហភាពអឺរ៉ុបដដ្រល។
ដើមបណ្ដឹងបានលើកឡើង

នូវអំណះអំណាងផ្លូវច្របាប់
ចំនួន២ចំណុចនៅក្នុងបណ្ដឹង
ន្រះ។អំណះអំណាងទី១ចោទ-
ប្រកាន់ថាស្រចក្ដីសម្រចរបស់
សហភាពអរឺ៉បុ«រលំោភគោល-
ការណ៍ភាពសមមត្រ និងការ-
តម្រូវឱ្រយមនភាពសុីចង្វាក់គា្នា
រវាងគោលនយោបាយរបស់សហ- 
ភាពអឺរុ៉បនិងសកម្មភាពនានា»។ 
អំណះអំណាងទី១ដដ្រល

លើកឡើងថា៖«គណៈកម្មការ-
អឺរ៉ុបមិនបានធ្វើការវាយតម្ល្រ 
ឱ្រយបានសមរម្រយអំពីភាពសម-

មត្រន្រការដកបណោ្តាះអាសន្ន 
ដោយផ្ន្រកន្រការយកពន្ធគយ
សម្រប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់
ស្រប្រកជើងនិងសម្ភារធ្វើដំណើរ»។
នៅក្នុងអំណះអំណាងទី២

ដើមបណ្ដងឹក៏បានលើកឡើងថា
មនការរំលោភលើសិទ្ធិដ្រល
ការពារដោយនតីវិិធីដោយសារ
ត្រគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបរាជ័យ
មិនបានផ្ដល់នូវហ្រតុផលសមរម្រយ
ដូចមនច្រងក្នុងមត្រ២៩៦
(២)ន្រសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការប្រ-
ព្រតឹ្តទៅន្រសហភាពអរឺ៉បុ។ន្រះ
បើតាមទិនានុប្របវត្តិដដ្រល។
លោកខ្រនលូ អគ្គល្រខា-

ធិការGMACបានថ្ល្រងប្រប់
កាលពីម្រសិលមិញថាការដាក់
បណ្ដងឹន្រះធ្វើឡើងដើម្របីជំទាស់
នឹងការសម្រចចិត្តផ្អាកប្រព័ន្ធ
អនុគ្រះពន្ធ២០ភាគរយ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង 

ប្រើប្រស់វិធីន្រះជាជម្រើសចុង-
ក្រយដើម្របីស្វ្រងរកធនធាន
បនា្ទាប់ពីការពន្រយល់ណ្រនាំគ្រប់
ទម្រង់ផ្រស្រងទៀតក៏ដចូជាការ-
អំពាវនាវបានបរាជ័យ»។ទោះ-
យ៉ាងណាលោកសុំមនិពន្រយល់
ពីនីតិវិធីច្របាប់ និងស្រចក្ដី-
លម្អិតន្របណ្ដឹងន្រះទ្រដោយ
លោកស្នើឱ្រយយោងទៅលើឯក-
សារដ្រលមនស្រប់។

បើតាមការច្រញផ្រសាយរបស់
តុលាការយុត្តិធម៌សហភាព-
អឺរុ៉បសំណំុរឿងល្រខT-454/20
បានចលូមកដល់តលុាការន្រះ
កាលពីថ្ង្រទី១៤ខ្រសីហាឆ្នាំ
២០២០។ក៏បុ៉ន្ត្រមិនទាន់មនការ- 
កំណត់កាលបរិច្ឆ្រទថាតើតុលាការ  
នងឹដណំើរការសណំុំរឿងន្រះនៅ
ព្រលណានៅឡើយ។ភ្នំព្រញ-
ប៉សុ្តិ៍មនិទាន់អាចសុកំារបញ្ជាក់
បន្ថ្រមអំពីការប្ដងឹផ្ដល់ន្រះពីសំ-
ណាក់អ្នកនំាពាក្រយន្រគណៈ-
កម្មការអឺរ៉ុបនិងអ្នកនាំពាក្រយ-
តុលាការយុត្តិធម៌សហភាពអរឺ៉បុ
បានទ្រកាលពីម្រសិលមិញ។
កាលពីខ្រកុម្ភៈគណៈកម្មការ-

អឺរ៉ុបបានសម្រចផ្អាកប្រព័ន្ធ-
អនុគ្រះពន្ធEBA ចំនួន២០ 
ភាគរយន្រទំនិញនំាចូលទីផ្រសារ-
អឺរ៉ុបដោយអះអាងថាកម្ពុជា
បានរំលោភសិទ្ធិមនុស្រស សិទ្ធិ
ការងរធ្វើឱ្រយធា្លាក់ចុះលទ្ធិប្រ- 
ជាធិបត្រយ្រយ។ការសម្រចន្រះ
ចូលជាធរមនកាលពីថ្ង្រទី
១២សីហា។ទោះយ៉ាងណា
រដា្ឋាភបិាលកម្ពជុាបានបដសិ្រធ
ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះ។
ទាកទ់និនងឹបញ្ហាន្រះកាល-

ពីថ្ង្រសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនក៏បានលើក-
ឡើងពីការដកEBAផងដ្ររនៅ

ក្នុងសាររបស់លោកថ្ល្រងទៅ
កាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ 
ក្នុងកិច្ចពិភាក្រសាទូទៅន្រមហា-
សន្និបាតអង្គការសហប្រជា-
ជាតិលើកទី៧៥។លោកថា
ការណ៍ដ្រលសហភាពអឺរុ៉បដក-
ហូតEBAមួយផ្ន្រកពីកម្ពជុានៅ
ព្រលដ្រលប្រទ្រសន្រះកំពុង
ប្រឹងប្រងតស៊ូជម្នះជំងឺរាត-
ត្របាតកូវីដ១៩គឺជារឿងច្រំ-
ដ្រលន្រប្រវត្តិសាស្ត្រ។
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនា-

យករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ច្របាស់
ថា៖«កម្ពុជានៅត្រប្ត្រជា្ញាចិត្ត
យ៉ាងព្រញទហំងឹដចូដ្រលខ្លនួ
ធា្លាប់បានធ្វើអស់រយៈព្រល៤០
ឆ្នាំកន្លងមកន្រះក្នុងការ-
ការពារនូវអ្វីដ្រលខ្លួនជឿជាក់
ថាជាមគា៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺ
ការការពារអធបិត្រយ្រយភាពនងិ
ថ្ររក្រសាសន្តិភាពដ្រលកសាង
បានយ៉ាងលំបាកលំបិននិង
ទទួលបាននូវការសាទរព្រញ-
ទំហឹងដោយប្រជាជាតិកម្ពុជា
ទាំងមូល ដ្រលបានឆ្លងកាត់
សោកនាដកម្មដ៏ខ្លាចផ្រសាបផំតុ
និងកំពុងត្រងើបឈរឡើងជា
ប្រជាជាតិ១ស្មើមុខមត់ស្មើ-
ភាពនិងស្មើសិទ្ធិជាមួយបណា្តា
ប្រជាជាតិដទ្រនៅក្នុងតំបន់
និងសកលលោក»៕

អ្នកប៉ះពាល់ជនជាតិហុងគ្រី...

GMACប្ដងឹ...
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសួងបរិស្ថាន កៃម - 
ការគាំទៃ ពី រដ្ឋាភិបាល ស៊ុយអៃត 
និង យូ អិន ឌី ភី បាន ផលិត សៀវ - 
ភៅ អប់រំ ស្តីពី បរិស្ថាន សមៃប់ 
កុមារ ដើមៃបី ផ្តល់ ការអប់រំ អំពី ការ- 
កាត់បន្ថយ ការបៃើបៃស់ បា្លា ស្ទិ ក 
ដៃល បៃើ បានតៃ ១ ដង និង ការ - 
ថៃរកៃសា បរិស្ថាន សមៃប់ ចូល រួម 
ចំណៃក ធានា នូវ និរន្តរភាព  នៃ 
បរិស្ថាន ទាំងមូល។ 

លោក នៃតៃ  ភ ត្តៃ អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសងួ បរសិ្ថាន  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា សៀវភៅ នៃះ គឺជា សៀវ - 
ភៅ ដៃល ផ្តត សំខាន់ លើ ការងារ 
អប់រំ បរិស្ថាន  សមៃប់ កុមារ តូច 
ដោយ  ផ្តតទៅលើ កុមារ នៅ ថា្នាក់ 
បឋមសិកៃសា  ដៃលមាន ខ្លឹមសរ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង រឿង និទាន ដៃលមាន 
បង្កប់ នូវ ការអប់រំ បរិស្ថាន។ សៀវ- 
ភៅ  នៃះ រៀប រៀង  ដោយ   នាយក ដ្ឋា ន 
អប់រំ  នៃ អគ្គនា យក ដ្ឋាន ចំណៃះ- 
ដឹង និង ព័ត៌មាន បរិស្ថាន នៃ កៃសួ ង 
បរិស្ថាន។ លោក បាន បញ្ជា ក់ ថា៖ 
«សរៈសំខាន់ នៃ សៀវភៅ នៃះ គឺ  
ផ្តល់នូវ ចំណៃះ ដឹង និង ការផៃសា រភា្ជា ប់ 
នូវ ចំណៃះដឹង បរិស្ថាន ដល់ ប្អូនៗ 

សសិៃសានសុសិៃស ជា កមុារា នងិ កមុារ ី
ហើយក៏ ជាការ បណ្តះុ ស្មារតី ឱៃយប្អ ូន  ៗ  
កុមារ សៃឡាញ់ បរិស្ថាន តាំងតៃ ព ី
តូច ទៅ ដើមៃបី កៃបៃ ឥរិយាបថ 
របស់គាត់ និង ធ្វើ ម៉ៃច តមៃង់ទិស 
ឱៃយ គាត់ សៃឡាញ់ បរិស្ថាន និង 
ចូលរួម ការពារ និង អភិរកៃស ធន- 
ធាន ធម្មជាតិ ដៃល មាន»។ 

ការបោះ ព ុម្ពសៀវភៅ នៃះគមឺា ន  
ការសហការ ជាមួយ អង្គការ យូ - 
អិន ឌី ភី ដោយមាន ការគាំទៃ ថវិកា 
ពី ស្ថានទូត សុ៊យអៃត បៃចំា នៅ កម្ព ុជា 
ហើយ  កៃសងួបរសិ្ថាន បានទទលួ 
សៀវភៅ នៃះ ពី យូ អិន ឌី ភី ចំនួន 
២ពាន់ កៃបាល រួច ហើយ  ដៃល នឹ ង 
តៃូវ ធ្វើការ បៃងចៃក ទៅតាម ស - 
លា  នានា នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។

លោក លោក Nick Beres-
ford តំណាង យូ អិន ឌី ភី បៃចាំ 
កម្ពុជា មិន បាន ឆ្លើយតប ទៅ នឹង 
សំណើ សុំ ធ្វើ អតា្ថា ធិបៃបាយ លើ 
បញ្ហា នៃះ ទៃ។

លោក រស់ សុ វាចា អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង អប់រំ បាន ថ្លៃងអំណរគុណ 
និង ស្វាគមន៍ កិច្ចសហការ 
វិជ្ជមាន គៃប់ រូបភាព ដៃល ចូលរួម 
លើកកម្ពស់ ការយល់ ដឹង របស់ 
សិសៃសា នុសិសៃស និង បុគ្គលិក អប់រំ 

ក្នុង  ការកាត់ បន្ថយ ការបៃើបៃស់ 
បា្លា ស្ទ ិក នងិ ការថៃរកៃសា បរសិ្ថាននៅ 
តាម  សលា រៀន  ដៃល ចូលរួម 
ចំណៃក ធានា នូវ និរន្ត រភាព  នៃ 
បរិស្ថាន បៃទៃស ជាតិ។ លោក 
យល់ ឃើញ ថា បរិស្ថាន សលា រៀ ន  
ល្អ ជះឥទ្ធពិល វិជ្ជមាន លើ គុណ ភា ព 
រៀន និង បងៃៀន ហើយ កៃម កិច្ច - 
សហការ  ជាមួយ គៃប់ ភាគី ពា ក់ - 
ព័ន្ធ ជា ពិសៃស កៃសួង បរិស្ថាន 
កៃសួង អប់រំ ក៏បាន បញ្ចលូ ខ្លមឹ ស រ  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ផលប៉ះ ពាល់ នៃ ការ - 
បៃើ បៃស់ បា្លា ស្ទិ ក និង ការងារ បរិ-
ស្ថាន ទូទៅ ចូលក្នុង កម្មវិធី សិកៃសា 
តាម រយៈ ខ្លឹមសរ ពាក់ ព័ន្ធ ចាប់ពី 
កមៃិត មត្តយៃយ សិកៃសា ផង ដៃរ។

កៃសួង អប់រំ បាន និង កំពុង បន្ត 
អនុវត្តកម្មវិធី សិកៃសា ស្តពីី បរិស្ថា ន 
និង លើក ទឹក ចិត្ត សិសៃសានុ សិសៃស 
គៃប់ កមៃិត ឱៃយ សៃឡាញ់ និង ចូល - 
រួម ថៃ រកៃសា ការពារ បរិស្ថាន សលា - 
រៀន និង សហ គមន៍ រស់នៅ។

កៃសួង អប់រំ  ក៏បាននិង  កំពុង 
បន្ត  រៀបចំ ចលនា បៃឡង បៃណាំង 
សលា រៀន ស្អាត ដើមៃបី លើក-
កម្ពស ់បរសិ្ថាន សលា រៀនរមួ ទា ំង 
ការ កាត់ បន្ថយ ការ បៃើ បៃស់  បា្លា - 
ស្ទិ ក ផង ដៃរ ៕

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ បៃជា ពលរដ្ឋ សិសៃស - 
និសៃសិត  ពៃមទំាង ពលករខ្មៃរ ដៃ ល 
ធ្វើ ដំណើរ ចូល ក្នុង បៃទៃ ស មា៉ា - 
ឡៃសុី   តៃូវ បាន តមៃូវ ឱៃយ បង់ ថ្លៃ 
ធ្វើ ចតា្តឡី ស័ក ជាង ១០០០ 
ដុលា្លារ  អាមៃរិក   សមៃប់ អ្នក- 
ដំណើរ មា្នាក់ ប៉ុន្តៃការ បង់ នៃះ  
មិន តៃូវ បាន អនុវត្ត ចំពោះ អ្នក 
ដៃល បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ធ្វើ ចតា្ត - 
ឡី   ស័ក នៅ តាម ផ្ទះ ឡើយ ។

ស្ថាន ឯក អគ្គ រាជ ទូ តកម្ពុជា  
បៃចំា បៃទៃស មា៉ាឡៃសីុ  បាន   ជូន- 
ដំណឹង កាលពី  សបា្តហ៍ មុន  ទៅ 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ ដៃល ជា 
សិសៃស-និសៃសិត ពលករ-ពល ការិ នី  
រួម ទាំង អ្នក ដៃល មាន ទីលំនៅ  
អចិនៃ្ត យ៍  ឬបណ្តោះ អាសន្ននៅ 
បៃទៃ ស មា៉ាឡៃសុី  ហើយ មាន 
បណំង ធ្វើ ដណំើរ ចលូ មក បៃទៃស 
មា៉ាឡៃ សុី វិញ ក្នងុ អំឡុង ពៃល នៃ 
ការ អនុវ ត្ត បទ បញ្ជា តៃួ តពិនិតៃយ 
ការ ធ្វើ ដណំើរ ជាមយួ លក្ខខណ្ឌ 
បន្ទូរបន្ថយ (Recovery 
Movement Control Order-
MCO)តៃវូ បង់ ថ្លៃ ធ្វើ ចតា្ត ឡីស័ ក  

(Quarantine)។
ស្ថាន ឯក អគ្គ រាជទូត កម្ពុជា  

បញ្ជាក់ ថា៖«ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២៤ 
ខៃកញ្ញា ឆ្នា ំ២០២០ តទៅ ជន- 
បរទៃស ទាំង អស់ តៃូវ បង់ ថ្លៃ ធ្វើ 
ចតា្តឡី ស័ក ចំនួន  ៤៧០០ រីង- 
ហ្គីត ឬបៃមាណ ជា ១១៥០ 
ដុលា្លារ អាមៃរិក សមៃប់ អ្នក- 
ដំណើរ មា្នាក់ ហើយ ថវិកានៃះ 
តៃូវ ជូនមនៃ្តី នៃ កៃសួង សុខា - 
ភបិា  ល មា៉ាឡៃ សុ ីដៃល បៃចាកំារ 
នៅ ចៃក ចៃញ ចូល អន្តរ ជាតិ នា នា  
របស់ បៃទៃស មា៉ាឡៃសុី» ។

ការ បង់ ថ្លៃ សមៃប់ ធ្វើ ចតា្ត ឡី - 
ស័ក នៃះ មិន តៃូវ បាន អនុវត្ត 
ចំពោះ អ្នក ដៃល តៃូវ បាន អនុ - 
ញ្ញា  ត ឱៃយ ធ្វើ ចតា្តឡសីក័ នៅ តាម 
ផ្ទះ ដូច ជាអ្នក មាន បណ្ណ អនុ - 
ញ្ញា ត ធ្វើ ដំណើរ  និង អ្នក ការ ទូត ។

ស្ថា នទូត កម្ពុជា បាន បងា្ហាញ 
នូវ តម្លៃ លម្អិត នៃការ ធ្វើ ចតា្ត - 
ឡីស័ក មានថ្លៃ បៃតិបត្តិ ការ ធ្វើ 
ចតា្ត ឡីស័ក តម្លៃ ២៦០០ រីង- 
ហ្គីត ឬ បៃមាណ ជា ៦២៣,៦៥ 
ដុលា្លារ អាមៃ រិក ថ្លៃស្នាក់ នៅ ធ្វើ 
ចតា្ត ឡី ស័ក មាន តម្លៃ ១៥០ 
រីងហ្គីត ឬបៃ ហៃល ៣៦ ដុលា្លារ 

អាមៃរិក ក្នុង ១យ ប់ និង ថ្លៃ 
ស្នាក់នៅ សមៃប់ ស្វាមី/ ភរិយា 
ឬកូន មាន អាយុ តិច ជាង ១២ 
ឆ្នា ំ  ដៃល នៅ បន្ទប ់ជាមយួ គា្នា តៃវូ 
បង់ ថ្លៃ៥០ រីងហ្គីត ឬ បៃមាណ 
ជា ១២ ដុលា្លារ អាមៃ រិក ក្នុង  
១ យប់ ។

លោក សុនី ចាន ់សរិ ីវតុា្ថា អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ រដ្ឋលៃខា ធិការ ដ្ឋាន 
អាកាស ចរ សុីវិល  បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ មៃសិល មិញ ថា កម្ព ុជា  
មិន ទាន់ បើក ជើង ហោះហើរ 

តៃង់ ពីកម្ពជុា ទៅ បៃទៃស មា៉ាឡៃ - 
សុី ឬពី បៃទៃស មា៉ាឡៃ សុី មក 
កម្ពុជា ទៃ ប៉ុន្តៃ អាច បៃហៃល 
ជាមាន គោល ដៅ ក្នុង ការ បើក 
ជើង ហោះ ហើរ តៃង់ ឡើង វិញ 
ហើយ ទើប បាន ជា មាន ការ ជនូ- 
ដំណឹង បៃប នៃះ។

បើទោះ បជីា មនិ ទាន ់មាន ការ- 
ហោះ ហើរ តៃង់ រវាង បៃទៃស 
ទំាង២នៃះ មៃន បុ៉ន្តៃ បៃជា ពល - 
រដ្ឋ កម្ពុជា អាច ទៅ បៃទៃស មា៉ា-
ឡៃសុ ីបាន តាម ផ្លវូ ផៃសៃង  ដោយ 

ឆ្លង កាត ់បៃទៃស ករូ៉ៃ ឬ បៃទៃស 
សិង្ហ បុរី  ដើមៃបី ទៅ ដល់ បៃទៃស 
មា៉ាឡៃ សីុ។ 

ទាក់ ទងនឹង ការ តមៃវូ  ឱៃយ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បង់ ថ្លៃ ធ្វើ ចតា្តឡី - 
ស័ក នៃះ មន្តៃី គៃប់គៃង កម្មវិធី 
ការងារ នៃ មជៃឈមណ្ឌល សម្ព័ន្ធ- 
ភាព សិទ្ធិ មនុសៃស  និង ការងារ 
ហៅ កាត់ ថា សង់តៃល់ (CEN -  
T RAL) លោក ឃុន ថា រ៉ូ បាន 
ឱៃយ ដងឹ ថា ជាទទូៅ នៅ ក្នងុ ស្ថាន- 
ភាព កូវីដ ១៩ នៃះ  មាន ពល ករ 
ខ្មៃរមនិ  ចៃើន ទៃ  ដៃល បាន វលិ- 
តៃឡប់ មក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ  
ដៃល ភាគ ចៃើន អ្នក ដៃល វិល 
មក វិញ ជា សិសៃស-និសៃសិ ត  ឬ 
បៃជាពលរដ្ឋ ទូ ទៅ  ដៃល ពួក- 
គាត់ មាន ភារកិច្ច ផ្ទាល់ខ្លួន 
ជាដើម  ប៉ុន្តៃ សមៃប់ ពលករ 
ខ្មៃរមយួ ចនំនួ ដៃល តៃវូ តៃឡប ់
ទៅវិញ ដោយសរ ជាប់ កិច្ច សនៃយា 
ការងារ នឹង ជួប ការ លំបា ក  លើ 
បន្ទកុ នៃការ ចំណា យ លើ ការបង ់
ថ្លៃ ធ្វើ ចតា្ត ឡីស័ក នៃះ។ 

លោក  ឃនុ ថារ៉ ូថ្លៃង ថា ៖ «វា 
បៃកដ ជាពិបាក សមៃប់ ពល ក  រ  
ខ្មៃរ យើង  ដៃល តៃូវ តៃឡប់ ទៅ 

ធ្វើការ នៅ បៃទៃស មា៉ាឡៃ សុវី ិញ 
ដៃល  ការ ចំណាយ បន្ថៃមនៃះ  
ជា បន្ទកុ មយួ ទៀត សមៃប ់ពកួ-  
គាត់ ហើយ អ្នក ដៃល មានការ- 
ខ្វះ ខាត  គឺ អាច ខ្ចី បុលមីកៃូ - 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  ឬ ពី អ្នក ចងការ បៃក់ 
កៃ បៃព័ន្ធ  សមៃ ប់ ចំណាយ  
ថ្លៃ នៃះ »។

មនៃ្ត ីអង្គការ របូនៃះ បាន លើក 
ឡើង ថា ក្នងុ ស្ថាន ការណប៍ៃបនៃះ 
បៃសិន បើរាជ រដ្ឋាភិបាល  ចង់ 
ជំរុញ ឬ ធានា ឱៃយ ពួក គាត់ មាន 
លទ្ធ  ភាព តៃឡប់់ ទៅវិញ  លុះ- 
តៃ  តៃបង្កើត ការជជៃក រវាង 
បៃទៃស ទាំង២  ដោយ បង្កនូវ 
លក្ខ ខណ្ឌឱៃយ ពលករ ខ្មៃរ ដៃល 
តៃូវ តៃឡប់ទៅ វិញ ហើយ ការ- 
ចំណាយ នោះ ជាការចំណាយ 
ទៅ លើ ទីភា្នាក់ ងារ ជៃើស រីស 
ពល ករ ឬជាការអនុគៃះ ផៃសៃ ង- 
ទៀត ដល ់ពកួ គាត ់ទើប ពកួ គាត ់
អាច មាន លទ្ធភាព វិល ទៅ ធ្វើ - 
ការនៅ បៃទៃសមា៉ាឡៃសុីវិញ 
បាន  ប៉ុន្តៃ បៃសិន បើ ឱៃយ ការ- 
ចំណាយ នៃះ ជាបន្ទុករបស់ 
ពលករ នោះ វា ជាការ ពិបាក 
សមៃប់ ពួក គាត់៕

ក្រសួងបរិស្ថានក្រមការគំាទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសុ៊យ-
អ្រតផលិតសៀវភៅអប់រំស្តីពីបរិស្ថានសម្រប់កុមារ

មា៉ាឡ្រសីុតម្រវូឱ្រយពលរដ្ឋខ្ម្ររបង់ជាង$១០០០ដុល្លារសម្រប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក

ពល រដ្ឋ ខ្មេរ វិល តេឡប់ មក ពី បេទេស ម៉ាឡេ សីុ ពី ខេ មិថុន។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ ធា នគ េ ប់គេ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ ធា ន គេ ប់គេ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុបេ ធា ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ សា� ងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករ 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន សេដ្ឋ  កិច្ច  
រ៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រីនិពន្ធ   គេហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដា រ៉ា , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រ៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

បេ ធា នផ្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
ផ្ន េករច� ទំព័រ

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

ផ្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

ផ្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េក� យកា �េត

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

បេ ធា នផ្ន េករដ្ឋ បា ល និង ធនធា នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រផ្ន េករដ្ឋបា ល  និងធនធា នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណនេយេយៈ េ�៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� គេហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�យ ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�យ ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរ ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:លោក ថ្លាង  ភិន រ៉ា 
បៃធាន ការិ យា ល័យ  បៃឆំង ភៃរ- 
វកម្ម នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ និង ជា 
មៃ ធាវី តៃវូបាន អគ្គ ស្នង ការ ន គរ - 
បា ល  ជាតិ បាន សមៃច អនុវត្ត 
វនិយ័ កង កម្លា ំង នងិ ពៃយរួ ការ ងារ 
កាល ពីចុង  សបា្ដាហ៍ មុន  ដើមៃបី 
ទុក លទ្ធភាព ឱៃយ តុលា ការ ចាត់- 
វិធា ន ការ  ចៃបាប់  ករណី មន្តៃី រូប 
នៃះ បាន ដក កាំភ្លើង ភ្ជង់ គំរម 
សម្លាប់ ម្ចាស់ ហាង គុយ ទាវ ២ 
នាក់ ប្ដី បៃពន្ធ ក្នុង វង់ សុី ផឹក ។

កាល ពី ថ្ងៃទី ២០  ខៃក ញ្ញា  
លោក ថ្លាង  ភិន រ៉ា រង ការ ចោទ- 
បៃ កាន់ ថ បាន ដក កាំភ្លើង ពី 
ចង្កៃះ យក ទៅ ភ្ជង់  និង គំ រ ម 
សម្លាប់ ម្ចាស់ ហាង គុយទា វ ២ នាក់ 
ប្ដ ីបៃ ពន្ធ(ជុ យ  សុខ ហៃង (ប្ដ)ី 

និង ពៅ  ឌី ណា (បៃពន្ធ))ក្នុង 
វង់ សុីផឹក ១ កន្លៃង  នៅ សងា្កាត់ 
បងឹ កក ់២ ខណ្ឌ ទលួ គោក  រជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ។  បនា្ទាប់ មក  ជន - 
រង គៃះ បាន ប្តឹង ទៅ តុលា ការ 
និង កៃសួង មហា ផ្ទៃ ពៃម ទំាង 
គណៈមៃធា វី ។ 

លោក  អីុ សុខ ឃី អគ្គ ស្នង- 
ការរង នគរ បាល ជាតិ បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិលមិ ញ ថ ដោយ អនុវត្ត 
តាម បទ បញ្ជា របស់ នាយ ឧ ត្ត ម- 
សៃនី យ៍ នៃ ត  សា វឿន  អគ្គ ស្នង- 
ការ នគរបាល ជាតិ  អង្គ ភាព 
ជំនាញ បានអនុវត្ត វិន័យ កង- 
កម្លាំង និង ពៃយួរ ការ ងារ លោក  
ថ្លាង  ភ ិន  រ៉ា  រចួ រល ់ហើយ។ការ- 
សមៃច នៃះ  បនា្ទាប់ ពីជ ន រ ង- 
គៃះ មិន ពៃម  បញ្ចប់ រឿង កៃ 
បៃព័ន្ធ តុលា កា រ  ជា មួយ ភាគី ជន- 
បង្ក។លើស ពីនៃះ  លោក បាន 

ណៃនាំ ឱៃយ មន្តៃី ចុះ សួរ សុខ ទុក្ខ 
ជន រង គៃះ  ដើមៃបី ផ្ដល់ ភាព កក់- 
ក្ដា បន្ថៃ មទៀ ត។

 លោក សុខឃី  បញ្ជាក់ ថ៖ 
«សំណំុ រឿង នៃះ  គឺ ហួស ពី ដៃន- 
សមត្ថ កិច្ច យើង ហើយ  ដោយ 
យើង បាន ពៃយួរ ការ ងារ គាត់ ហើយ 
អ៊ ីច ឹង  ការ ងារ បនា្ទាប ់ គ ឺតលុា ការ 
គាត់ ចាត់ វិធាន បៃប ណា ទៀត  
វាជាការ សមៃច របស់ តុលាកា រ ។  
កន្ល ងម ក យើង បាន សមៃប- 
សមៃួល ប៉ុន្ដៃ ជន រងគៃះ គាត់ 
មិន ពៃម ទៃ  អ៊ីចឹង រឿង ហ្នឹង ឱៃយ 
តុលា ការ ចាត់ ចៃង» ។

លោក  ជុ យ  សុខ ហៃង  ជា 
ម្ចាស់ ហាង គុយ ទាវ អង្គរ ជុំ 
សាខា ទួល គោក  ដៃលជា ដើម 
បណ្ដឹង  កាល  ពី មៃសិល មិញ បាន 
បងា្ហាញ ការ អ រគុណ ថ្នា ក់ដឹ កនាំ  
កៃសួង មហា ផ្ទៃ ចំពោះ  ការ- 

ដាក់វិ ន័យ  និ ង ការពៃយួរ ការងារ 
លោក  ថ្លាង ភិន រ៉ា  នៃះ។  

លោក បន្ត ថ គៃួសារ លោក 
បៃកាន់ ជំហ រមិន ច រចា បញ្ចប់ រឿ ង  
កៃ បៃព័ន្ធ តុលា ការ ឬ បៃព័ន្ធ 
ចៃបាប់ ទៃ  ពោលគឺ  ទុក លទ្ធ ភាព 
ឱៃយ ចៃបាប់ ជា អ្នក ចាត់ ចៃង តាម 
នីតិវិ ធី»។ 

 លោក គុ ជ គឹម ឡុង អ្ន កនាំ- 
ពាកៃយ សាលាដំបូង  រជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញមិន អាច ទាក់ ទង  សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ បន្ថៃមពីសំណុំរឿង នៃះ 
បានទៃ កាលពីមៃសិលមិញ។

 តាម  ពាកៃយប ណ្ដងឹ របស់ ជនរ ង- 
គៃះ ទៅសា្ថាប័នទាំង ៣  ខាង- 
លើ ពី  ថ្ងៃទី២ ២  ខៃកញ្ញា ថ លោក 
ថ្លាង ភិន រ៉ា បា ន ជៃរបៃ មថ  និ ង 
គំរម បាញ់សម្លា ប់ លោក  និង ភរិ- 
យាដោយ ដក កំាភ្លើង ពី ចង្កៃះអា - 
ម៉ៃ បញ្ចូល គៃប់ តមៃង់ ទៅលើ 

លោក និង ភ រិយា  ខ ណៈ  កំពុង  
ហូប អាហារ ថ្ងៃតៃង់ ជំុគា្នា ជាមួយ  
មិត្តភក្តិ  ៨នាក់ ក្នុង ហាង លោក 
ផ្ទាល់។ 

តាមបណ្ដឹងនោះថ៖«យើង 
ខ្ញុំ សូម អំពាវ នាវ ឱៃយ សម្ដៃច 
កៃឡាហោម  ស ខៃង និង តុលា- 
ការជួយ រក យុត្តិធ ម៌ ឱៃយ គៃួ សារ 
យើ ង ខ្ញុំ  ផង  ពៃះ យើងខ្ញុំ នៅ 
បារម្ភ សុវត្ថិ ភាព នៅឡើ យ។ ...
យើងខ្ញុំ សូម  ទាមទា រ សំណង 
ជំងឺ ចិត្ត១០មុឺ ន ដុ លា្លារ  និង ស្នើ 
សុំ ឱៃយ ចៃបាប់ ផ្តនា្ទាទោ ស ធ្ងន់ ធ្ងរ 
មិនអា ច លើកលៃ ង បាន ទៃ» ។ 

លោក  ថ្លាង  ភិន រ៉ា មិ ន អាច 
សុំ ការ បញ្ជា ក់ពី ករណីនៃះ បាន 
ទៃ  កាល ពីមៃសិ លមិញ ដោយអ្ន ក  
លើក ទូរស័ព្ទ លោក បៃប់ ថ  
លោក ថ្លាង  ភិន រ៉ា កំពុង បំពៃញ 
កា រងា រ នៅ កៃសួងម ហាផ្ទៃ ៕ 

គឹម សារុំ

កន្លង មក  គៃ ឃើញ មន អ្ន ក- 
រង គៃះ ថ្នាក់ សា្លាប់  និងរ បួសពី 
ការ សាង សង់ សំណង់ អគា រ បុ៉ន្តៃ 
ផ្លូវ ចៃបាប់  តើ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ដៃល 
បង្ក គៃះ ថ្នាក់នោះ នឹង មន ចំ- 
ណៃក  ទទួល ខុស តៃូវ បៃប ណា  
ដៃរ ? ជុំវិញ  បញ្ហានៃះ ភ្នំពៃ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បានសម្ភា ស ជាមួយ លោក  
មៃធាវី  លី  កុសល  ដៃល មន 
ការិយាល័ យ មៃធាវី ផ្ទះ លៃខ  
៤ ៥ E o  ផ្លូវ ៩  ភូ មិ តៃពាំង ថ្លឹង  
សងា្កាត់ ចោម ចៅ  ខណ្ឌ  ពោ ធិ៍- 
សៃន ជយ័  រជធាន ី ភ្នពំៃញ មន 
ខ្លឹមសារដូច ខាង កៃម  ៖

 ករណី  រលំ ដង ស្ទូច ក្នុង ការ- 
ដ្ឋាន សំណង់ ១ បណ្តាល ឱេយ 
សង្កត់ មនុសេស សា្លាប់ ។ តើរឿង 
នេះអ្នក បញ្ជា ដង ស្តួច ជា អ្នក- 
ទទលួ ខសុ តេវូ  លើជនរងគេះ 
ឬ ម្ចាស់ ការ ដ្ឋាន សំណង់? 

យោង តាម មតៃ២៤  នៃ កៃម- 
ពៃហ្មទ ណ្ឌ បាន ចៃង អពំ ីគោល- 
កា រណ៍  ឯកត កម្ម នៃ ការ ទទួល- 
ខុស តៃូវ ពៃហ្មទ ណ្ឌ  មន ន័យ 
ថ  អ្នក ណា ជា អ្នក បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស  អ្នកនោះ  គ ឺជា អ្នក ទទលួ- 
ខុស តៃូវ ដៃល ភា សាខ្មៃ រ យើង 
និយាយ យា៉ាង សាមញ្ញថ  “អ្នក 
ណា ធ្វើ អ្នក នោះ ទទួល ” គឺ សំដៅ 
ដល់ ការ ទទួល ខុស តៃូវ ចំពោះ 
អំពើ  ផ្ទាល់ ខ្លួន  បើ បុគ្គល ណា 
ម្នាក់ ជា អ្នក បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស  ។

ដូច្នៃះ  បុគ្គល នោះ  ជា អ្នក 
ទទួល ខុស តៃូវ ពៃហ្ម ទណ្ឌ   បៃ- 
សិន បើរក ឃើញ គៃប់ គៃន់  នូវ 
ធាតុផៃសំ  បទ ល្មើស នោះ ។ ដោយ- 
ឡៃក  សមៃប់ ម្ចាស់ ការដា្ឋាន- 
សំណង់  បៃសិន បើគាត់ ជា និ-  
យោ ជក (ថៅកៃ)  គាត ់តៃវូ មន 
កាត ព្វកិច្ច ទទួល ខុស តៃូវ នូវ 
សំណង រដ្ឋបៃប វៃណី ។   

នៃះបើ ផ្អៃក ទៅ លើ មតៃ 
៧៤ ៧  នៃ កៃម រដ្ឋបៃបវៃណី ស្តអីពំ ី 
ការ ទទួល ខុស តៃវូ របស់ និយោ- 
ជក ។  ដោយក្នុង នោះ បុគ្គល 
ដៃល បៃើ និយោ ជិត (អ្នក ដៃល 
គៃ បៃើ ឱៃយ ធ្វើការ ) ដើមៃបី អនុវត្ត 
កិច្ច ការ តៃូវ  ទទួល ខុសតៃូវ ក្នុ ង 
កា រសង ការខូចខា ត ដៃល និ- 
យោជិត បាន បង្ក ដល់អ្នក ដទៃ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់    ។ដោយ កំហុស  
ចៃតនា ឬ ដោយ កហំសុ អចៃត នា 
ក្នុង ការអ នុវត្តកិច្ចការ នៃះ ។  

ចុះបើ ម្ចាស់ ការដ្ឋាន  សំណង់ 
បេកេក  មនិពេម ទទលួ ខសុ តេវូ 
ដោយលើកហេតុផល ថា  បាន 
ជួល ផ្តាច់ ឱេយ មេការ សំណង់រួច 
ហើយ ។ តើជា គោល កា រណ៍ ចេបាប់ 
តេូវ ដោះសេយ  បេប ណ ?    

ករណីនៃះ យើង តៃូវ ពិនិតៃយ 
ទៅ លើ ទិដ្ឋភាព ចៃបាប់ ថ  តើ 
មន កិច្ច សនៃយា ម៉ាការ រវាង- 
ម្ចាស់ ការដា្ឋាន សំណង់  និង អ្នក- 
ម៉ា ការ  ឬ ទៃ ? បៃសិន បើមន 
កចិ្ច សនៃយា មៃ ន នោះ  អ្នក ម៉ាការ  
សំណង់ គាត់  គឺ ជា និយោជក 

ហើយ អ្នក បញ្ជា ដង ស្ទូច  គឺ ជា 
និយោជិត ។ ដូច្នៃះ អ្នក ម៉ាកា រ- 
គាត់ តៃូវ ទទួល ផ្នៃក សំណង 
រដ្ឋបៃបវៃ ណី (បើ សិន ជា រកឃើញ  
ថ គាត់ មិន បាន ចូល រួម ក្នងុ អំពើ  
ផ្ទាល់ ដៃល បង្កើត ឱៃយ មន បទ- 
ល្មើស ទៃ នោះ ) ។ ហើយ ដើមៃបី 
ឱៃយ និយោ ជក ទទួល ខុស តៃវូ សង 
សំណង  នៃ ការ ខូច ខាត ដៃល 
កើត ឡើង  ដោយ សារ  អ ំពើ អន-ី 
តៃយានុ កូល  របស់ និយោ ជិត  តៃូវ 
បំពៃញ លក្ខ ខណ្ឌ  ៣ យា៉ាង ៖  
ទី១ - ការ បៃើ និយោ ជិត ដើមៃបី 
អនុវត្តកិ ច្ច ការ ណា មួយ ជា កំ- 
ណត់ ។ទី២- អំពើ អនី តៃយានុ កូ ល 
នោះ  កើត ឡើង នៅ ក្នុង អំឡុង- 
ពៃល ដៃល និយោ ជិត  អនុវត្ត 

កិច្ចការ របស់ ខ្លួន ។  
ទី៣- ពៃយស នក ម្ម ដៃល កើត- 

ឡើង គឺ ជា អំពើ របស់ និយោ ជិត ។  
    និយោ ជក  មិន អាច បញ្ជាក់ ថ  
ខ្លនួ បាន តៃតួ ពនិតិៃយ ដោយ តៃមឹ- 
តៃូវ នៅ លើកា រ អនុវត្ត កិច្ច ការ 
របស់ និយោ ជិត ដើមៃបី អះអា ង  
ឱៃយខ្លួ ន រួច ផុត ពី ការ ទទួល ខុស- 
តៃូវ ចំពោះ អំ ពើ អនីតៃយា នុកូ ល 
របស ់នយិោ ជតិ ឡើយ  ។  ដោយ- 
ឡៃក ចំពោះ អ្នក បញ្ជា ដង ស្ទូច  
គឺ ជា អ្នក ទទួល ខុសតៃូវ ផ្នៃក 
ពៃហ្មទណ្ឌ  ក្នងុ ករណ ីអពំើ នោះ 
កើត ចៃញ ពី ចៃតនា  ឬ កើត ចៃញ 
ព ីការ ខ្ជខីា្ជា  ធ្វៃស បៃហៃស  ការ- 
មិន យ កចិ ត្ត ទុក ដាក់  ការបៃ- 
មថ ជីវិត អ្នក ដទៃ  ជា ដើម ។  

តើ ម្ចាស ់ការ ដ្ឋាន សណំង ់តេវូ 
សង សំណង  រដ្ឋបេបវេ ណី ដល់ 
ជន រងគេះ ឬ ក ៏ទទលួ ខសុតេវូ 
ផ្នេក ពេហ្ម ទណ្ឌ ឬ យ៉ាង ណ ? 

ក្នុង ករណី ដៃលរក ឃើញ ថ  
ម្ចាស់ ការ ដា្ឋាន សំណង់  មិន បាន 
សម គំនិត   មិន បាន ចូលរួម 
បៃពៃឹត្ត អំពើ ផ្ទាល់ ជា  មួយ ចារី  
ហើយ បៃគល់ ភារកិច្ច  ទៅ ឱៃយ អ្នក- 
ម៉ា ការ  តាម រយ:កិច្ច សនៃយា 
ម៉ាការ  នោះ ម្ចាស់ ការដា្ឋាន 
មិនទ ទួល ខុសតៃូវ ផ្នៃក ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ នោះ  ទៃ ។  

ក្នងុ ករណី ជនរ ងគេះ  ទទួល- 
បាន សំណង  អស់ ហើយ  ឯកេមុ- 
គេួ សារ គាត់ ក៏មិន ប្តឹ ងដេរ  ។ តើ 
ម្ចាស់ ការ ដ្ឋាន  សំណង់  នោះ អាច 
រួច ផុត ពី ការ ប្តឹង ទៅ តុលា ការ 
បាន ទេ ?ហើយ នរណ  ជាអ្នក 
ម ន សម ត្ថកិ ច្ច ប្តឹង ជំនួស  កេុម 
ជ នរ ង គេះ បា ន  ?ហេតុ អ្វី គេ 
អាច ប្តឹង ជំនួស ជន រ ង គេះ   ? 

ម្ចាស់កា រដា្ឋាន សំណង់  ឬ អ្នក- 
ម៉ា ការ សំណង់  អាច រួចផុ ត ពី 
ការប្តងឹ ទា រ សំណង រដ្ឋបៃបវៃណី   
ដោយហៃតុ  ថ  គាត់ បាន សង 
សំណង ទៅ ភាគី ជនរង គៃះ  
រចួទៅ ហើយ ។ ប៉នុ្តៃ សមៃប់ អ្នក- 
បៃពៃតឹ្ត  ផ្ទាល់ នូវ អំពើ អនីតៃយានុ- 
កូល  ហើយ អំពើ  នោះ ចូល ជា  
អពំើ ល្មើស ក្នងុ បទល្មើស ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ  គ ឺវាស្ថតិ ក្នងុ បណ្ដងឹ អាជា្ញា  
ដៃល មិន អាច រំលត់ ដោយសំ- 
ណង រដ្ឋ បៃបវៃ ណី   នោះទៃ  ៕  

ពិន័យ និងព្យួរការងារមន្ត្នីគរបាលករណីដកកំាភ្លើងភ្ជង់ម្ចាស់ហាង

តើការសង់សំណង់បង្កគ្ះថ្នាក់ប្ឈមនឹងផ្លវូច្បាប់ប្បណា?

លោក មេធាវី លី កុសល កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,280 17,340 17,280

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

3 PAS 14,020 13,980 14,020 13,980

4 PEPC 3,300 3,220 3,300 3,200

5 PPAP 11,680 11,680 11,680 11,680

6 PPSP 2,280 2,300 2,300 2,200

7 PWSA 6,140 6,140 6,140 6,140

កាលបរិច្ឆេទ : ២៥ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

មន្ត្ ី៖ កាសី៊ណូ ១០  
បើកដំណើរការ     
ព្ញល្ញវិញ

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ ៈ យ៉ាង ហោច ណាស ់
កាស៊ីណូ១០ បាន ចាប់ផ្ដើម  
បេតិ បត្តិការ របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ  
ចាប ់តាងំ ព ី កាស៊ណី ូទាងំ អស ់តេវូ  
បាន ផ្អាក បេត ិបត្តកិារ របស ់ពកួគេ 
កាល ព ីថ្ងេទ ី១ ខេ មេសា  តាមវធិាន  
របស ់រដ្ឋា  ភបិាល  ដើមេប ីបង្កា រការ 
រីក រាល ដល ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ។

លោក  រស ់ ភារណ៊  អន៊ បេធាន  
នាយក ដ្ឋាន ឧសេសាហកម្ម ហរិញ្ញ-
វត្ថុ នៅ កេសួង សេដ្ឋ កិច្ច  និង 
ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  បាន បេប ់ភ្នពំេញប៉ស៊្ដិ៍  
កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ថា គិត តេឹម 
ថ្ងេទ ី ២៧ ខេ  កញ្ញា   មាន កាស៊ណី ូ  
៨  បើក ដំណើ រការ ឡើង វិញ នៅ 
កេង៊ ពេះ សហីន ៊ នងិ ២ ទៀត នៅ 
ទីកេ៊ង  ភ្នំពេញ   និង នៅ  កេ៊ង 
ប៉ាយ ប៉េត  ខេត្ត បនា្ទាយ មានជយ័  
ហើយ វា នឹង ធ្វើតាម ដោយ 
កាស៊ីណូ មួយ ចំនួន ទៀត នៅ 
កេ៊ង បាវិត  ខេត្តសា្វាយ រៀង ។  

លោក  ភារ៊ណ  បាន ថ្លេង ថា ៖ 
« កាស៊ីណូ ទាំង នេះ បាន កមេិត 
បេតិ បត្តិការ  និង គមា្លាត សង្គម  
សា្អាត  នងិ ធានា សវ៊ត្ថ ិភាព បគ៊្គលកិ 
នងិ ភ្ញៀវ។ យើង រពំងឹ ថា  នងឹមាន  
ការ បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ 
កាន់ តេ ចេើន  ទៀត ក្នុង ពេល 
ឆប់ៗ ខាង  ម៊ខនេះ »។ 

 លោក នាយក រដ្ឋមន្ដេ ី ហ៊ន៊  សេន 
បាន អនញ៊្ញាត ឱេយ កាស៊ណី ូ ទាងំ នោះ  
បេត ិបត្តកិារ ជា ថ្ម ីម្ដង ទៀត កាល 
ពី   ថ្ងេទី ៣ ខេ កក្កដ  ប៉៊ន្តេ  ត៊ លេង 
លេបេង ភា្នាល ់ តេវូតេ ដក ់ចមា្ងាយ 
យ៉ាង ហោច ណាស់ ១ ម៉េតេ ពីគ្នា  
ដោយ ឡេក  លេបេង ភា្នាល ់ជា កេម៊ 
តេូវបាន ហាម ឃាត់ ។  

យោង តាម កេសួងសេដ្ឋកិច្ច    
កម្ពជុា  មាន កាស៊ណី ូ ជាង ១០០ 
កន្លេង    ធា្លាប ់បេតបិត្តកិារ   អាជវីកម្ម   
ដោយ ភាគចេើន នៅ តាម  ចេក 
ពេំដេន  សំខាន់ៗ  ៕ LA 

ម៉េ គុណមករា 

ភ្នំពេញ: រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បានដក់ 
ឱេយ ដណំើរ រវាង បេពន័្ធ បច្ចេកវទិេយា ពត័ម៌ាន 
សមេប់ គេប់គេង ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ 
(FMIS) និង បេព័ន្ធគេប់គេង ទិន្នន័យ 
ពន្ធដរ ដើមេប ីគេបគ់េង ដោយ បេសទិ្ធភាព 
នេ ពត័ម៌ាន ហរិញ្ញវត្ថ ុរដ្ឋាភបិាល តាមរយៈ 
ការតភា្ជាប ់កេសងួ សខំាន់ៗ  នងិ រតនាគរ 
រាជធានី-ខេត្ត ក្នុង ការធ្វើ ឱេយ បេសើរឡើង 
យ៉ាងខា្លាំង នូវ ថវិកា គណនេយេយ និង 
ដំណើរការ សវនកម្ម សមេប់ ការគេប់-
គេង ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ។ 

 លោក ហា៊ាន សា ហ៊ ីប រដ្ឋលេខាធកិារ 
កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដេល 
បាន ធ្វើជា អធិបតី ក្នុង ការដក់ ឱេយ ដំ- 
ណើរការ នេះ បាន ឱេយ ដឹង កាលពី ថ្ងេ 
អង្គារ ម៊ន ថា រហូតមកដល់ ពេលនេះ 
FMIS បានដក់ ឱេយ ដំណើរការ ស្ទើរ- 
តេ គេប់ អង្គភាព ស្នូល ទទួលបន្ទុក 
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថវិកា ទូទាំង បេទេស ។  
លើសពីនេះ បេព័ន្ធ FMIS ក៏បាន ត ភា្ជាប់ 
ជាមយួ បេពន័្ធ ផេសេងៗ ជាចេើន ទៀត ក្នងុនោះ 
មាន បេព័ន្ធ ស្វ័យបេវត្តិកម្ម ទិន្នន័យ គយ 
បេព័ន្ធ អេឡិចតេូនិក គយ បេព័ន្ធ ធនាគរ 
របស់ ធនាគរ ជាតិ នេ កម្ពុជា និង របស់ 
ធនាគរពាណិជ្ជ ដេគូ ជាចេើន បេព័ន្ធ 

គេប់គេង បំណុល សាធារណៈ និង 
បេព័ន្ធគេប់គេង ចំណូល មិនមេន សារ- 
ពើពន្ធ ។   លោក ថា ៖« បេព័ន្ធ សនា្ធាន កម្ម 
នេះកពំង៊ បង្ហាញ ការសមេចបាន ដោយ 
ជោគជ័យ របស់ រដ្ឋាភិបាល លើ គោល- 
នយោបាយ កេទមេង់ ការគេប់គេង 
ហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ  ក្នុង គោលបំណង 
គេប់គេង និង បេមូល បេក់ចំណូល ពន្ធ 
បេកបដោយ បេសិទ្ធភាព » ។ 

 លោក គង់ វិប៊ល អគ្គនាយក នេ 

អគ្គនាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ (GDT) បាន ឱេយ 
ដឹង  ថា GDTកំព៊ង ធ្វើ ឱេយ បេសើរឡើង 
របៀប ធ្វើ ការងរ ក្នងុការ ចាបយ់ក បច្ចេក- 
វទិេយា ឌជីថីល នៅ ឆ្នានំេះ ដើមេបី ធ្វើ ទនំើបកម្ម 
និង ស្វ័យបេវត្តិកម្មក្នុងការ បេមូលបេក់ 
ចំណូល ពី ពន្ធ របស់ បេទេស ជាពិសេស 
ការកេលម្អ សេវា សមេប់ អ្នក បង់ពន្ធ ។ 

 លោក ថា ៖« អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដ រ 
បានផ្ដល់ ឧបករណ៍ សនា្ធានកម្មរ វាង អគ្គ- 
នាយកដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋាករលើ បេព័ន្ធ 

ការបេមូល បេក់ចំណូល ហើយនឹង ដក់ 
ឱេយ បេើបេស់ បេព័ន្ធគេប់គេង យនយន្ត 
សមេប់ កេសួង សាធារណៈការ និង 
ដឹកជញ្ជូន នៅពេល អនាគត ខាងម៊ខ » ។ 

 លោក Anthony Galliano បេធាន 
បេតិបត្តិ កេ៊មហ៊៊ន វិនិយោគ ហិរញ្ញវត្ថុ 
សាជវីកម្ម Investment Management 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉ស៊្ដិ៍ កាលព ីថ្ងេអាទតិេយ ថា 
បេព័ន្ធ FMIS នេះ ផ្ដល់ អត្ថបេយោជន៍ 
ដំបូងនឹងតេូវ បានដឹង នៅក្នុង វិស័យ 
សាធារណៈ។   លោក ថា ៖«  ខ្ញុំ រំពឹងថា 
FMIS នងឹ ពងេកី ទៅដល ់វសិយ័ ផេសេងទៀត 
នេ ទិន្នន័យ ការបេមូល បេក់ចំណូល ។ 
បច្ចុបេបន្ន វិស័យ ឯកជននឹង ទទួលបាន 
អត្ថបេយោជន៍ ពីអ្វី ជាការ កេលម្អ ដ៏ ធំ នេ 
ដំណើរការ ការគេប់គេង ហិរញ្ញវត្ថុ សា- 
ធារណៈ  ដេល អាចធ្វើ ឱេយ មាន បេសទិ្ធភាព 
នៅក្នុង កេសួង រដ្ឋាភិបាល និង រតនាគរ 
ខេត្ត និង ជា បន្តបនា្ទាប់ ធ្វើ ឱេយ បេសើរឡើង 
និង កេលម្អ សេវា ដល់ វិស័យ ឯកជន » ។ 

 កាលពី ឆ្នាំម៊ន កម្ពុជាបេមូលបេក់ 
ចំណូល បាន បេហេល ៦ ពាន់ លាន      
ដ៊លា្លារ។ ក្នុងចំណោម នោះ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋាករ បេមូលបាន ២,២៦ 
ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ ខណៈដេល អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន ពន្ឋដរបេមលូបាន ២,៣ ពាន ់លាន 
ដ៊លា្លារ ៕ LA

តពទីពំរ័ ១...មាន កមេតិ ស្មើនងឹ ១០ ខេ 
នេ ការ នាំចូល ទំនិញ  និង សេវា ។ 

 លោក បាន ថ្លេង យ៉ាង ដូច្នេះ ថា ៖ 
« បេព័ន្ធ ធនាគរ មាន ភាពរឹងមំា និង 
បានរមួ ចណំេក យ៉ាងសកម្ម ក្នងុការ គទំេ 
សកម្មភាព សេដ្ឋកចិ្ច នងិ ជយួ បន្ធរូបន្ថយ 
ការលំបាក របស់ វិស័យ នានា និង 
បេជាជន ដេល ទទួលរង ផលប៉ះពាល់ ពី 
ឥទ្ធពិល នេ ការរីក រាលដល ពី ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ សេបតាម គោលនយោបាយ របស់ 
រាជ រដ្ឋាភិបាល » ។ 

 លោក Yasuhisa Ojima បាន 
អបអរសាទរ ចំពោះ បេសិទ្ធភាព នេ 
ការបង្ការ ការឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នៅ កម្ពជុា 
របស ់រាជរដ្ឋាភបិាល ។ តណំាងឱេយ IMF 

លោក ក៏បាន គំទេ គោលនយោបាយ 
របស ់រាជ រដ្ឋាភបិាល នងិ ធនាគរជាត ិនេ 
កម្ពជុា ក្នងុការ គទំេ សកម្មភាព សេដ្ឋកចិ្ច 
ក្នុងដំណាក់កាល នេះ សេប ពេលដេល 
បេទេស នានា លើ ពិភពលោក កំព៊ង 
បេឈម នឹង ការធា្លាក់ច៊ះ សេដ្ឋកិច្ច  និង 
ការរីក រាលដល នេ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក ថា ៖«IMF ក៏បាន តេៀមខ្លួន 
សហកា រ និង ផ្តល់ ជា អន៊សាសន៍ ក្នុង 
ដំណើរ ការសា្តារ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច របស់ 
កម្ពុជា ដេល កំព៊ងតេ ងើបឡើង វិញ ជា 
លំដប់ » ។ 

 គួរ រំឭក ផងដេរ ថា រាជរដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បានដក់ ចេញ នូវ វិធានការ សា្តារ 
និង សេចសេង់ សេដ្ឋកិច្ច  និង ស៊ខ៊- 

មាលភាព សង្គម ចំនួន ៥ លើក មក 
ហើយ ដេល ស្មើនឹង កញ្ចប់ ថវិកា បេ- 
មាណ ជា ២ ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ ។ 

 ធនាគរអភិវឌេឍន៍អាស៊ី (ADB)  
បាន ពេយាករ ពី ការធា្លាក់ច៊ះ នេ ផលិតផល 
ក្នុងសេ៊ក សរ៊ប ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ក្នុង រង្វង់ 
ដក ៤,០ ភាគរយ ធៀប នឹង ដក ៥,៥ 
ភាគរយ នេ ការ ពេយាករ កាលពី ខេមិថ៊នា 
កន្លងមក ដោយ ផ្អេកលើ ភាពបេសើរ 
ជាង ម៊ន នេ ផលិតកម្ម វិស័យ កសិក ម្ម 
និង ការកើនឡើង នេ ការនំាចេញ ផលិត- 
ផល មិនមេន សម្លៀកបំពាក់ ដូចជា កង់ 
និង គេឿង អេឡិចតេូនិក ។ 

 លោកសេ ីSunniya Durrani-Jamal 
នាយិកា បេចាំ បេទេស កម្ពុជា របស់ ADB 
បាន ឱេយ ដងឹថា ជងំ ឺរាតតេបាត បណា្ដាលមកព ី
វីរ៊ស កូ រ៉ូ ណា ជា បញ្ហា បេឈម ពិភពលោក 
ដេលមិន ធា្លាប់មាន ពីម៊នមក ប៉៊ន្តេ ជា 

សំណាងល្អ បេទេស កម្ពុជា មិនមាន វិបត្តិ 
ផ្នេក ស៊ខាភិបាល នោះទេ ។ 

 លោកសេី ថ្លេងថា ៖« យើង រំពឹងថា 
កណំើនសេដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា នងឹ ស្ទុះ ងើបឡើង 
វិញ ដល់ ៥,៩ ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ 
ដោយសារតេ កមា្លាំង ជំរ៊ញ នេ គោល- 
នយោបាយ គំទេ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដើមេបី 
ជួយ ដល់ ជនកេីកេ និង ការគំទេ ផ្នេក 
ហិរញ្ញបេបទាន ដល់ សហគេស ធ៊ន តូច 
និង មធេយម » ។ 

 លោកសេី  បានថ្លេងបន្តទៀតថា ៖  
« វិធានការ ទាំងនេះ រួមជាមួយ នឹង ការ 
កេទមេង់ រចនាសម្ព័ន្ធ ដេល ចាំបាច់ និង 
កាត់បន្ថយ ផលប៉ះពាល់ ដោយផ្ទាល់ និង 
បេយោល នេ កូ វីដ ១៩ ទៅលើ គេួសារ និង 
អាជវីកម្ម នានា ហើយនងឹ ជយួ ឱេយ សេដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពជុា ស្ទុះ ងើបឡើង ខា្លាងំ ជាង មន៊ បនា្ទាបព់ ី
កូ វីដ ១៩»៕

កម្ពជុា រក្សាបាន កមិ្ត អតិផរណាទាប...

 រដ្ឋាភិបាល  ដក់ ដំណើរការ ប្ព័ន្ធ គ្ប់គ្ង ព័ត៌មាន ហិរញ្ញវត្ថុ 

លោក ហ៊ាន សាហីុប (សា្តា)ំ និងលោក គង់ វិបុលក្នងុពិធីដាក់ឱេយ ដំណើរការ FMIS។ រូបថត សហ ការី
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្តានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធ
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 

ទំនាក់ទំនង។ 
ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹង ទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។
អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
(រ្សីុដ្នណាញ) មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) ភូមិព្ក 
តាឡុង សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសមេឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕

អាមេរិករឹតបន្តងឹការលក់
បច្ចេកវិទេយាទៅកេមុហុ៊នចិន

ទកី្រងុ វ៉ាសុនីតោនៈ កាសៃត  
the Wall Street Journal 
បាន រាយការណ៍ថា ទីកៃុង 
វ៉ាសុនីតោន បាន បញ្ជា  កៃមុហ៊នុ 
អាមៃរិក ឱៃយ សុំ ការ អនុញ្ញាត មុន 
ការ លក់ នូវ ផលិតផល បច្ចៃក- 
វិទៃយា របស់ ពួកគៃ ទៅ កៃុមហ៊ុន 
ផលិត សម្ភារអៃឡិចតៃូនិក ដ៏ធំ 
របស ់ចនិ SMIC  ដៃល ជាការ- 
ដាក ់តតាងំ ចងុ កៃយ របស ់ខ្លនួ  
ចំពោះ ការ តៃួតពិនិតៃយ បច្ចៃក- 
វិទៃយាលើ ទីកៃុង ប៉ៃកាំង។ 

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម អាមៃរិក 
បាន បៃប ់ដល់ កៃុមហ៊នុ ផលតិ 
ឈីបកុំពៃយូរទ័រ នៅ អាមៃរិក  ថា 
ពួកគៃ តៃូវ សុំ ការអនុញ្ញាត   មុន 
ការ  នាចំៃញ បច្ចៃកវទិៃយា ណាមយួ 
សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ ទៅ  បៃទៃស ចិន។ 

 បទបៃបញ្ញត្ត ិថ្ម ីបាន តៃវូ បៃកាស  
ក្នុង លិខិតជូន ដំណឹង   កាល ពី 
ថ្ងៃ សុកៃ ដៃល បាន និយាយ  ថា 
ការ នាចំៃញ ដល ់ កៃមុហ៊នុ ផលតិ  
ឧបករណ៍  ពាក់ កណា្តាល ចម្លង  
អន្តរជាតិ ឬ ក៏ កៃុមហ៊ុន ឧបត្ថម្ភ 
ធន  របស់ ចិន ដៃល បៃើ បៃស់ 
សមៃប់ សកម្មភាព  យោធា 

ចិន។នៃះតាមរបាយការណ៍។ 
 កាសៃត បាន រាយការណ៍ ថា  

រដ្ឋ បាល  លោក បៃធានាធិបតី 
ដូណាល់  តៃំ  បង្កើន ការ ពៃួយ- 
បារម្ភ ជាខ្លាងំ  អពំ ីការ អនវុត្ត របស ់
ទី កៃងុប៉ៃកំាងនៃ ការ បង្វៃ រពី កៃមុ-
ហ៊នុ  ឯកជន ទៅ រក គោល បណំង   
យោធា របស់ ខ្លួន។ 

កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម មិន បាន 
អធិបៃបាយលើ បញ្ហា ជាក់លាក់  
ណាមយួ ទៃ ប៉នុ្តៃ អ្នក នា ំពាកៃយ នៃ 
ការិយាល័យ  ឧសៃសាហកម្ម និង  
សន្តសិខុ  បាន នយិាយថា ពកួគៃ 
ពៃួតពិនិតៃយ យា៉ាងហ្មត់ចត់  និង 
វយតម្លៃ  ការ គំរា ម កំហៃងដៃល  
មន  សកា្តានពុល ណាមយួដល់  
សន្តសិខុ  ជាត ិនងិ  ផល បៃយោជន ៍ 
នយោបាយ ការ បរ ទៃស  អាមៃរកិ 
នងិ ចាត ់វធិានការ សមរមៃយ   ដចូ  
ដៃល បាន ធានា។ 

បៃទៃសចិន  និង អាមៃរិក  បាន 
បោះបង់ ការ តៃតួតៃ លើ បច្ចៃក-  
វិទៃយា រយៈពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំកន្លង 
មក   ប៉នុ្តៃ រតឹបន្តងឹ ខ្លាងំកើត មន  
កៃយ កើត មន ភាព តាន តឹង 
ជា បន្ត បនា្ទាប់  ៕ AFP/RR

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំ្រញៈ សហ គៃនិ ខ្មៃរ (KE) 
ដៃលជាអង្គ ភាព មយួ ស្ថតិ កៃម  
កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  
និង  កម្មវិធី  ចង្វាក់  តម្លៃ កសិកម្ម 
កម្ពុជា  -អូស្ដៃលី  (CAVAC)  
ផ្តចួ ផ្តើម  ជយួ អភវិឌៃឍ   សហគៃស  
ធនុតចូ  នងិ មធៃយម (SMES)   ឬ   
ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្ម ីដៃល កៃច្នៃ  ផលិត- 
ផល កសិកម្ម   តាមរយៈ ការ ផ្តល់ 
កញ្ចប ់ ជនំយួ ឧបត្ថម្ភ ឥត សណំង    
និង ផៃនការ អភិវឌៃឍ  ន៍។  

កញ្ចប ់ជនំយួ នៃះ  មន គោល- 
បំណង គាំទៃ ដល់ SMEs និង 
ធរុ កចិ្ច បង្កើត ថ្ម ី  ក្នងុ វសិយ័ កសកិម្ម    
ដៃល   បច្ចបុៃបន្ន  កពំងុ ជបួ ការលបំាក  
ដោយ សារតៃ វបិត្ត ិជងំ ឺកវូដី ១៩  
ពៃមទាងំ ដើមៃបីបង្កើន តម្លៃ កានត់ៃ 
ចៃើន ដល់  ផលិតផល  កសិកម្ម 
ក្នុងសៃុក  ។  នៃះបើ យោងតាម 
សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មន ។  

កម្មវធិ ីកញ្ចប ់ជនំយួ សហគៃនិ  
ខ្មៃរ នៃះ  តៃវូ បាន អនវុត្ត ឡើងជា 

៤ ដំណាក់ កាល ធំៗ។ នៅ ក្នុង 
ដំណាក់ កាល ទី១  សហ គៃិន 
ខ្មៃរ នឹង  បៃកាស បើក ទទួល ពាកៃយ  - 
ស្នើសុ ំតាម រយៈ បណា្តាញ  សង្គម  
នានា  តាមរយៈ ដៃ គូ សហគៃិន 
ខ្មៃរ និងបណា្តាញ  សារព័ត៌ មន ។   
ការ   សមៃិត សមៃំង  និង ដាក់ 
ពិន្ទ ុ លើ ពាកៃយ ស្នើស្ថតិ នៅ ដំណាក់-  
កាលទី២។    ក្នុង ដំណាក់ កាល 

ទី៣  សហគៃិន ខ្មៃរ  នឹង តមៃូវ ឱៃយ 
សហគៃនិ   ជាបវ់គ្គ  ជមៃុះ  ទាងំអស់   
មកធ្វើ  បទបង្ហាញ  ពគីរំ ូ អាជវីកម្ម  
របស់ ខ្លួន រីឯដំណាក់ កាលទី៤  
សហគៃនិ ខ្មៃរ  បៃកាស បៃក្ខភាព 
ជយលាភី   ដៃលនឹង តៃូវ ទទួល 
កញ្ចប ់ ជំនួយ ។ ក្នុងដំណើរការ 
នៃះ ជា ឱកាស ជួយ ផៃសព្វផៃសាយ 
ពី គំរូ អាជីវ កម្ម    ផលិត ផល  និង 

សៃវ កម្មរបស់  អាជីវកម្ម ខ្លួន។  
លោក ឈៀង  វណ្ណ មុនិណ្ឌ  

នាយក បៃតិបត្តិ សហគៃិន ខ្មៃរ  
បាន  ឱៃយ ដងឹថា  ក្នងុ នាម ជា អង្គភាព   
មយួ របស ់កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច នងិ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  សហគៃិនខ្មៃរ  មន  
ចក្ខុវិស័យកា្លាយ ជា វៃទិកា ជាតិ  
សមៃប់  ការ ផៃសព្វផៃសាយ   សកម្ម- 
ភាព  សហ គៃិន នៅ កម្ពុជា ។  

លោក វណ្ណ មុនិណ្ឌ  បញ្ជាក់ 
ថា សហ គៃនិ ខ្មៃរ នងិ  CAVAC 
មន មហចិ្ឆតា នងិ គោល បណំង  
ដចូគា្នា  ក្នងុការ ដោះសៃយ  នងិ 
លើក កម្ពស ់ វសិយ័ កស ិកម្ម  ជា- 
ពិសៃស ការកៃច្នៃ  កសិ កម្ម នៅ 
ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។  

លោក វណ្ណ មុនិណ្ឌ ថ្លៃង ថា ៖ 
« សហគៃិន ខ្មៃរ សងៃឃឹម ថា 
អង្គការ ជា ចៃើន ផៃសៃង ទៀត អាច 
បៃើបៃស់  វៃទិកា សហគៃិន ខ្មៃរ  
ជា វិធីសាសៃ្តក្នុង ការ សមៃច 
បាន គោល បំណង ផ្ទាល់ របស់ 
ពួក គៃ  តាមរ យៈ  ការ កា្លាយ ជា 
ដៃគូ សហគៃិន ខ្មៃរ »៕ LA 

សហគេនិខ្មេរ(KE)និងCAVACរួមគ្នា
ផ្តល់ការគំទេដល់អាជីវកម្មកេច្នេកសិកម្ម

ពលរដ្ឋហាល ត្រ ីងៀត  នៅ សង្កាត់ច្រងំចំរ្រះ ១ខណ្ឌ ឫស្រសីក្រវ ។ រូបថត ជីវ័ន
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លោកអាឡិចសាន់ឌឺរលូកាសិនកូថ្លែងក្នងុពិធីសែបថឡើងកាន់តំណែង។AFP

យន្តហោះស៊ើបការណ៍អាមែរិកហោះនៅពីលើទឹកដីកូរ៉ែខាងតែបូង។Yonhap

លោកនាយករដ្ឋមន្តែីថែបែយ៊ធចាន-អូចាថ្លែងស៊ន្ទរកថាតាមរយៈវីដែអូខ៊នហ្វើរិ៊នទៅកាន់មហាសនិ្នបាតUNកាលពីថ្ងែទី២៦ខែកញ្ញា។BKP

កែង៊បា៉ារសីៈ  លោក ប្រធានា- 
ធិបតី បារាំង អ្រម៉ានុយ អ្រល 
ម៉ាក្រុង  បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ថា  ម្រដឹកនាំ ប្រឡា រុស  
លោក អាឡិច សាន់ ឌឺរ  លូកា - 
សិនកូ  ត្រូវ ត្រ ចុះ ច្រញ ពី តំ- 
ណ្រង  ក្រយ ព ីសហភា ពអរឺ៉បុ 
(EU) បាន បដសិ្រធ មនិ ទទលួ 
សា្គាល់ លោក ជា ប្រធានា ធិបតី 
ស្រប ច្របាប ់របស ់ប្រទ្រស អតតី- 
សហភាព ន្រះ។  

លោក ម៉ាក្រងុ  បាន ថ្ល្រង ប្រប ់
សារព័ត៌ មន បារាំង  Journal 

du Dimanche  នៅ មុន ដំ- 
ណើរ ទស្រសន កិច្ច មួយ ទៅ កាន់ 
ប្រទ្រស EU លីទុយអានី  និង 
ឡ្រតូនី  ដ្រល មន ព្រំ ប្រទល់ - 
ជាប់ ប្រទ្រស ប្រឡារុសថា៖ «វា 
ពិត ណាស់  លោក ត្រូវ ត្រ ចុះ - 
ច្រញពី តំណ្រង »។ 

« វា គឺ ជា វិបត្តិ ន្រ អំណាច  ជា 
អំណាច ផ្តាច់ ការ មួយ ដ្រល មិន     
អាច ទទលួ យក ហ្រត ុផល តាម 
លទ្ធ ិប្រជាធបិត្រយ្រយ  នងិ ដកឹ នា ំ
ប្រទ្រស ដោយ កម្លាំង បាន ទ្រ ។  
វា ពិត ណាស់ ថា  លោក លូកា- 

សិនកូ  ត្រូវ ត្រ ចុះ  ពី តំណ្រង »។ 
ប្រជាជន រាប់ មឺុន នាក់  បាន 

ឡើង ទៅ តាម ដង ផ្លូវ នានា នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ប្រឡារុស  ចាប់ - 
តាំង ពី ការ បោះឆ្នោត កាល ពី     
ថ្ង្រ ទី ៩ ខ្រ សីហា  ដ្រល ម្រ ដឹក នា ំ
ប្រឆាំង លោក ស្រី  ស្វ្រតឡា - 
ណា ទីក ហាណូវសា្កា យ៉ា  បាន 
និយយ ថា  នាង បាន ឈ្នះ  ថ្វី- 
បើ ការ អះ អាង របស់ លោក - 
លូកាសិន កូ ថា  លោក បាន ជ័យ- 
ជម្នះ យ៉ាង ភ្លូក ទឹក ភ្លូក ដីក្តី ។   

ម្រដឹកនាំ ពោរ ព្រញ ដោយ 

បញ្ហា រូប ន្រះ  បាន ចាប់ ផ្តើម 
បង្ក្រប យ៉ាង ព្រ ផ្រស្រ ប្រឆាងំ នងឹ 
អ្នក តវា៉ា  ដោយ នាំ ឲ្រយ មន ការ- 
ថ្កាល ទោស ពី ប្រទ្រស លោក 
ខាង លិច  ប៉ុន្ត្រ មន ការ គាំទ្រ ពី 
ក្រុង ម៉ូស្គូ ។ 

កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  លោក 
បាន ធ្វើ ឲ្រយ មន ការ ធ្វើ បាតុកម្ម 
ជាថ្ម ីនិង ការ រិះ គន់ ពី លោក ខាង- 
លចិ  នៅ ព្រលដ្រលលោក  បាន 
បាន រៀបចំ ពិធី ស្របថ ឡើង តំ- 
ណ្រង ជា សម្ងាត់ សម្រប់ រូប- 
លោក នោះ ៕ AFP/PSA

កែ៊ងបាងកកៈ  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ថ្រ  លោក 
ប្រយុធ  ចាន -អូ ចា  បាន បង្ហាញ អំពី ការ- 
ត្រៀម លក្ខណៈ រួច ជា ស្រច របស់ ប្រទ្រស  
ដើម្របី ច្រក រំល្រក ចំណ្រះ ដឹង  និង បទ- 
ពិសោធក្នុង  ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជំងឺផ្លូវ- 
ដង្ហើម  កូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង កិច្ច ពិភាក្រសា ជា ទូ- 
ទៅ ន្រ មហា សន្និ បាត លើក ទី ៧៥  របស់ 
អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ (UNGA75) ។ 

លោក ប្រយធុ  ចាន -អ ូចា  បាន ថ្ល្រង តាម 
រយៈ វីដ្រអូ ខុន ហ្វើ រុិន  ទៅ កាន់ មហា សន្និ - 
បាត កិច្ច ប្រជុំ លើក ទី ៧៥  UNGA75 នៅ 
ក្នុង ទី ក្រុង ញូវ យ៉ក  កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ដោយ 
បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ទៅ លើ កិច្ច សហ ប្រតិ- 
បត្តិការ  រវាង ក្រុម អ្នក រួម ចំណ្រក ទាំង អស់  

និង ការ ចូល រួម របស់ ក្រុម យុវជន នៅ ក្នុង 
បរិបទ «ធម្មតា ថ្មី » ថា  ជា កម្លាំង សំខាន់ នៅ 
ក្នុង ការ កសាង អនាគត ជា មួយ គា្នោ  ដ្រល 
មនុស្រស នៅ លើ ពិភព លោក ចង់ បាន គ្រប់ ៗ  គា្នោ ។ 

 សុន្ទរ កថា របស់ លោក ប្រយុធ  ចាន- អូ 
ចា  ក៏ បាន ផ្តាត ទៅ លើ សារៈ សំខាន់ ន្រ 
ការប្ត្រជា្ញា ចិត្ត របស់ ក្រុម ប្រទ្រស ជា សម- 
ជិក  ជា មួយ ពហុ ភាគី និយម  និង សាមគ្គី- 
ភាព សកល  នៅ ក្នុង ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង  
ឧបសគ្គ សកល ជា មួយ គា្នោ ។ 

លោក ប្រយុធ  ចាន -អូ ចា  បាន អរគុណ 
ចំពោះ អង្គការ សុខ ភាព ពិភព លោក 
(WHO)  ដ្រល បាន ទទលួ សា្គាល ់ប្រទ្រស 
ថ្រ  ថា ជា ប្រទ្រស មយួ ក្នងុ ចណំោម ប្រទ្រស  

ដ្រល បាន  ផ្តល់ ការ ឆ្លើយ តប យ៉ាង មន 
ប្រសិទ្ធភាព បំផុត  ទៅ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ជា- 
ពសិ្រស  ការ ពង្រងឹ ច្រញ ព ីផ្រន ការ ស្រចក្ត-ី 
រាយ ការណ៍អំ ពី ព្រឹត្តិការណ៍ សុខ ភាព 
សកល របស់ ខ្លួន ។ 

 លោកនាយ ក រ ដ្ឋមន្ត្រ ីថ្រ  ប្រយុធ  ចាន-
អូ ចា  បាន ថ្ល្រង ថា  លើស ពី ន្រះ ទៅ ទៀត  
ប្រទ្រស ថ្រ  បាន ត្រៀម លក្ខណៈ រួច ជា- 
ស្រច  ដើម្របី ច្រក រំល្រក ចំណ្រះ ដឹង  និង    
បទ ពិសោធរបស់ ខ្លួន  ជា មួយនឹង ប្រទ្រស 
ដ្រល ចាប់ អារម្មណ៍ មួយ ចំនួន  តាម រយៈ 
គោល នយោ បាយ ការ បរ ទ្រស  និង ការ- 
ផ្តចួផ្តើម គនំតិ ទាកទ់ងនងឹសខុ ភាព សកល 
(FPGH) ៕ BKP/SK

កែ៊ងសែអ៊ូលៈ  អ្នក តាម ដាន 
វទិ្រយា សាស្ត្រ អាកាស ចរណ ៍ម្នោក ់
បាន ថ្ល្រង ថា  យន្ត ហោះ សុើប-
យក ការណ៍ អាម្ររិក ១គ្រឿង  
បាន ហោះ សំកាំង នៅ ពី លើ 
ទឹកដី កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  កាល ពី-
ថ្ង្រសៅរ៍  ប៉ុនា្មាន  ថ្ង្រ  ក្រយ ពី 
កូរ៉្រខាង ជើង  បាន សម្លាប់ មន្ត្រី 
សំខាន់ម្នោក់  របស់ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ - 
ខាងត្របូង នៅ ក្នុង សមុទ្រ ។ 

 អង្គ ភាព Aircraft  Spots  
បាន ថ្ល្រង នៅ លើ គ្រ ហ ទំព័រ ធ្វី-
ធើរ ថា  យន្ត ហោះ Air  Force's-
E-8C ឬJSTARS  បាន ហោះ 
នៅ ព ីលើ តបំន ់ទ ីក្រងុ ធ ៗំ   របស ់
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង ។ យន្ត-
ហោះ សុើប យក ការណ៍  បាន 
ហោះ ជា លើក ចុង ក្រយ  នៅ 
ពីលើ ទឹក ដី  កូ រ៉្រ ខាងត្របូង  កាល 
ពី ដើម ខ្រ ន្រះ ។ 

 យោធា កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន 
ថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស កុម្មុយ នីស្ត 
មយួ ន្រះ  បាន បាញ ់សម្លាប ់មន្ត្រ ី
ជល ផល ម្នោក់  ដ្រល បាន ធ្វើ 

ដំណើរ នៅ តាម ព្រំ ដ្រន ទឹក 
របស ់ខ្លនួ  ហើយ បាន ដតុ កម្ទ្រច 
សាក សព របស់ លោក  កាល-
ពីថ្ង្រ អង្គារ ។ មន្ត្រី រូប នោះ  បាន 
បាត ់ខ្លនួ កាល ព ីប៉នុា្មាន ថ្ង្រ កន្លង 
ទៅ  នៅ អំឡុង ព្រល បំព្រញ- 
តួនា ទី  នៅ ជិត ព្រំ ដ្រន សមុទ្រ 
លឿង ន្រ កោះYeonpyoeng ។  

 បនា្ទាប់ ពី ឧប្របត្តិ ហ្រតុ បាន 
កើត ឡើង  យោធា កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  
បាន បង្កើន ការ ត្រៀម លក្ខណៈ 
ការ ពារ របស់ ខ្លួន រួច ជា ស្រច  
ដើម្របី ទប ់ទល ់សា្ថាន ការណ ៍ នៅ 
ជិត ខ្រស្រ បនា្ទាត់ កំណត់ ព្រំ ដ្រន 
ភាគ ខាង ជើង (NLL)  ជា តំបន់ 
ព្រំ ដ្រន សមុទ្រ អន្តរ កូ រ៉្រ ។ 

ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង  បាន សារ - 
ភាព ចំពោះ ការ បាញ់ សម្លាប់ 
នោះ  ហើយ បាន សុទំោស កាល 
ពថី្ង្រសកុ្រ  ប៉នុ្ត្រ បាន អះ អាង ថា  
ខ្លួន មិន បាន កំណត់ គោល ដៅ 
ទៅ លើមន្ត្រ ីបាន ប្រើ ប្រស ់នាវា  
ដ្រល មិន ម្រន ជា រូប លោក នោះ 
ទ្រ ៕Yonhap/SK

លោកម៉ាក្រងុ៖ជាការពិតណាស់លោកលូកាសិនកូត្រវូត្រចុះច្រញពីតំណ្រង

យន្តហោះសុើបការណ៍អាម្ររិក
ហោះពីលើទឹកដីកូរ៉្រខាងត្របូង

ប្រយុធប្រប់UNថាថ្រត្រៀមលក្ខណៈច្រករំល្រក
ចំណ្រះដឹងនិងបទពិសោធប្រយុទ្ធប្រឆំាងកូវីដ១៩
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ប្រមុខUNថាសង្គ្រមនុយក្ល្រអ៊្ររ...
តទៅទំព័រ  ១... នៅ ថ្ងៃ បុណៃយ 

អន្តរ ជាតិ  ដើមៃបី លុប បំបាត់ 
អាវុធ នុយ ក្លៃ អ៊ៃរ ទាំង សៃុង 
ថា៖« ការ បៃើ បៃស់ អាវុធ នុយ-
ក្លៃអ៊ៃរ  អាច នឹង ធ្វើ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ បៃទៃស ទាំង អស់  នៅ លើ 
ពភិព លោក  ដោយ មាន នយ័ ថា  
រាល់ បៃទៃស ទាំង អស់  តៃូវ តៃ 
ទទលួ ខសុ តៃវូ មយួ  ដើមៃប ីធានា 
ថា  អាវធុ បង្ក ឲៃយ មនសុៃស ស្លាប ់ គ ឺ
មិន តៃូវ បានយក មក  បៃើ បៃស់ 
ម្តង ទៀត ជា ដាច់ ខាត  និង តៃូវ 
លុប បំបាត់ ទាំង សៃុង  ចៃញ ពី 
ឃ្លាំង អាវុធ ជាតិ » ។ 

 ដោយ លោក បាន អំពាវ នាវ 
ឲៃយ បណ្តា បៃទៃស ទាំង អស់  

ដៃល មាន អាវុធ នុយ ក្លៃអ៊ៃរ 
«តៃូវ ងាក ទៅ រក តុ ចរចា ដោយ 
ស្មោះ តៃង់ ពិត បៃកដ  ដើមៃបី ធ្វើ 
ឲៃយ មាន ការ ទុក ចិត្ត គ្នា  និង ការ- 
ជឿ ជាក់ ឡើង វិញ  ដើមៃបី កាត់ - 
បន្ថយ  អាវុធ នុយ ក្លៃ អ៊ៃរ ដ៏ គៃះ -  
ថា្នាក់  និង ចាត់ វិធាន ការ ជាក់ ស្តៃ ង  
នៅ ក្នងុ ការ កាត់ បន្ថយ អាវុធនុយ-  
ក្លៃអ៊ៃរ»។  បៃមុខ អង្គការ សហ - 
បៃជាជាត ិបាន ថ្លៃង ថា ៖« ពកួ គៃ 
គួរ បញ្ជាក់ អះ អាង ជា ថ្ម ី អំពី ការ- 
ចៃក រំលៃកចំណៃះ ដឹង   ដៃល 
សង្គៃម នុយ ក្លៃអ៊ៃរ មួយ  មិន- 
អាច យក ឈ្នះ  និង មិន តៃូវ 
បៃយុទ្ធ គ្នា នោះ ទៃ ។  ពួក គៃ គួរ 
ចាត់ វិធាន ការ នានា  ដើមៃបី 

អនុវត្ត ការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត  ដៃល ពួក- 
គៃ តៃវូ តៃ ទទលួ ខសុ តៃវូ  ចពំោះ 
បញ្ហា នោះ » ។ 

មហា សន្នបិាត អង្គការ សហ - 
បៃជា ជាតិ   បាន បៃកាសក្នុង  ថ្ងៃ 
បណុៃយ អន្តរជាត ិ កាល ព ីខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ
២០១៣  នៅ ក្នុង ដំណោះ-
សៃយ របស់ ខ្លួន លៃខ ៦៨/ 
៣២ ថា  ជា ការ ធ្វើ ទៅ តាម 
ស្មោរតី នៃ កិច្ច បៃជុំ កមៃិត ខ្ពស់ 
មួយ របស់ មហា សន្និ បាត ស្តី ពី 
ការ កាត់ បន្ថយ អាវុធនុយ ក្លៃ អ៊ៃរ  
បា ន រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី  ២៦  ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០១៣  នៅ 
ក្នុង ទីកៃុង ញូវ យ៉ក ។ ថ្ងៃនៃះ   
ផ្តល់ឱ កាស ឲៃយ សហគមន៍ 
ពិភព លោក បញ្ជាក់ ពី ការ ប្តៃ- 
ជា្ញាចិត្ត របស់ ពួក គៃ ជា ថ្មី ចំពោះ 
ការ កាត ់បន្ថយ អាវធុ នយុ ក្លៃអ៊ៃរ 
សកលរបស់ ពួកគៃ   ជា អាទិ- 
ភាព មួយ។   ថ្ងៃ នៃះ ដៃរ  ក៏បាន  
ផ្តល់ ឱកាស ដើមៃបី អប់រំ ស- 
ធារណជន  និងកៃុម  មៃដឹកនាំ 
របស ់ពកួ គៃ អពំ ីផល បៃយោជន ៍
ពិតបៃកដ នៃ ការ កាត់ បន្ថយ 
អាវុធ បៃប អស់ទាំង នៃះ និង    
ការ ខាត បង់ របស់ សង្គម  និង 
សៃដ្ឋ កចិ្ច  ទៅ លើ ការ បន្ត ផលតិ 
អាវុធ នុយក្លៃ អ៊ៃរគៃប់បៃភៃទ       
ត ទៅ ទៀត នោះ ៕ Xinhua/SKលោក  អង់តូ នី ញូ៉   ហ្គយុ តឺរេស  កំពុង ថ្លេ  ង នៅ ក្នងុ មហាសន្នបិាត UN។ AFP

 កេុងសេពរណាៈ  នាយក - 
រដ្ឋមន្តៃី ពោរ ពៃញ ដោយ បញ្ហា 
របសប់ៃទៃស មា៉ាឡៃសុ ី កាល ព ី
ថ្ងៃ សៅរ៍  បាន អនុម័ត ការ ធ្វើ - 
តៃស្តន យោបាយ ធំ បំផុត របស់ 
លោក  ចាប់ តាំង ពី ឡើង កាន់ - 
តំណៃង  ដោយ ទទួល បាន  ជ័យ - 
ជម្នះ តិច តួច ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត 
ក្នងុ រដ្ឋ សខំាន់ៗ   ដៃល អាច ជយួ 
ដល ់កា រ ពងៃងឹ ការ កាន ់អណំច 
របស់ លោក។  

កៃុម អ្នក វិភាគ  បាន ពៃមាន 
ថា  ការ បរាជ័យ នៅ ក្នុង រដ្ឋ - 
សហាហ៍  នៅ ភាគ ខាង កើត 
សមៃប់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី 
ម៉ូហុី អុីដឌីន  យ៉ាស់សុីន  អាច 
មាន ន័យ ថា  ជា ការ បញ្ចប់ 
រដា្ឋាភិបាល ចមៃុះ  ដៃល បាក់ - 
បៃក របស់ លោក  ដៃល បាន 
ឡើង កាន់ អំណច ដោយ គ្មោន 
ការ បោះ ឆ្នាត នៅ ក្នុង ខៃ មីនា ។ 

ដោយ បាន បន្ថៃម ទៅ លើ 

បញ្ហា របស់ លោកនោះ   ការ- 
បោះឆ្នាត នោះ បាន កើត ឡើង 
រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មោន ថ្ងៃ  កៃយ ពី  
មៃដកឹនា ំបៃឆងំ លោក  អានវ់៉ារ 
អុី បៃហុីម  បាន ចាប់ ផ្តើម កិច្ច - 
បៃឹង បៃង មួយ  ដើមៃបី ផ្តួល រំលំ  
រដ្ឋ ការ របស់ លោក ម៉ូហុី អុីដឌីន  
ដោយ បាន អះ អាង ថា  លោក 
បាន ទទួល ការ គំទៃ គៃប់ គៃន់ 
ពី សមាជិក សភា  ដើមៃបី បង្កើត 
រដា្ឋា ភិបាល ថ្មី មួយ ។  

បៃទៃស មា៉ាឡៃសីុ  តៃវូ បាន រួត - 
រឹត ដោយ ភាពចលាចល ផ្នៃក- 
នយោបាយ  ចាប់ តាំង ពី រដា្ឋា - 
ភិបាល កំណៃ ទមៃង់ និយម - 
ដួលរលំ នៅ ក្នុង ខៃ កុម្ភៈ  ដៃល 
តៃូវ បាន ដឹក នាំ ដោយ លោក 
មា៉ាហា ធៀរ ម៉ូ ហាមា៉ាដ  និង រួម 
មាន លោក អាន់ វ៉ារ ដៃរ នោះ 
សៃបពៃល ដៃល មាន ការ តស៊ ូដ ៏
ជូរ ចត់ នោះ ។ 

លោក ម៉ ូហុអីុដី ឌនី  បាន ឡើង 
កាន់ អំណច  នៅ ពៃល ដៃល 
រដា្ឋាភិបាល គំទៃ ដោយ គណ- 

បកៃស ញំាញី ដោយ រឿង អាសៃូវ  
ដៃល កៃុម អ្នក រិះ គន់  បាន ចោទ 
ថា  ខ្វះ ភាព សៃប ចៃបាប់  និង 
រដ្ឋការ របស ់លោក មាន សឡំៃង 
គំទៃ តិចតួច នៅ ក្នុង សភា ។ 

ការ បោះ ឆ្នាត នៅ រដ្ឋ ស- 
ហាហ៍ នៃ កោះ Borneo  តៃូវ- 
បាន រៀប ចំ ឡើង កៃយ ពី ការ- 
ជួបជុំ មួយ របស់ លោក ម៉ូហុី - 
អីុដឌីន  បាន ចាប់ ផ្តើម កិច្ច បៃងឹ- 
បៃង មួយ  ដើមៃបី ដឹក នាំ រដា្ឋា - 
ភិបាល តំបន់  ដៃល គៃប់ គៃង 

ដោយ បកៃស បៃឆំង ។ ប៉ុន្តៃ ជា - 
ជាង ការ បៃគល់ អំណច នោះ  
រដ្ឋ មន្តៃី នៃ តំបន់ នៃះ  បាន រំ- 
លាយ ចោល សភា រដ្ឋ នៃះ ។

កៃយ  ពីយុទ្ធនា ការ  មួយ 
ដៃលតៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ 
កចិ្ច ខតិ ខ ំយ៉ាង ខា្លាងំ នោះ  គណ- 
បកៃស ជា ចៃើន  ដៃល គំទៃ រដា្ឋា - 
ភបិាល ជាត ិ បាន អាសនៈ ចនំនួ 
៣៨ ក្នុង ចំណោម អាសនៈ    
៧៣  នៅ ក្នងុ សភា  ដោយគណ- 
បកៃស បៃឆំង ទទួល បាន ៣២ 

អាសនៈ ចំណៃក អាសនៈ នៅ 
សល់ ធា្លាក់ ទៅ កៃុម អ្នក ឯក រាជៃយ ។ 

លោក ម៉ូហុីអុី ដឌីន  យ៉ាស ់ - 
សុីន បាន ស្វាគមន៍ ជ័យជម្នះ 
នៅ ក្នងុ សនុ្ទរ កថា ដៃល តៃវូ បា ន 
គៃ ចាក់ ផៃសាយ តាម ទូរ ទសៃស ន ៍ 
ដោយបាន  ថ្លៃង ថា  ជ័ យជម្នះ នៃះ 
បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ  ពី បៃជាជន នៅ 
ក្នងុ រដ្ឋ សហាហ ៍ មាន ទនំកុ ចតិ្ត 
លើ បៃក្ខជន ទាំង អស់ ដៃល 
យើង ដាក ់ឲៃយ ឈរ ឈ្មោះ នៅ ក្នងុ 
រដ្ឋ នៃះ ៕ AFP/PSA 

លោក នាយករដ្ឋមន្តេ ី  មូ៉ ហីុអីុដឌី យ៉ា ស សីុ់ន (ស្តាទីំ២) ពាក់ ម៉ាស់ ជាមួយ  នឹង  សមជិកគណៈរដ្ឋ មន្តេ ីរប ស់លោក ។ AFP

លោក អាន់ វ៉ារ អីុបេហីុម (ឆ្វេង) ថ ្លេង នៅក្នងុ  អំឡុុង  សន្នសីិទសរព័ត៌មន។AFP

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ឡ្រសុទីទួលជ័យ-
ជម្នះក្នងុការស្ទង់មតិនៅតាមរដ្ឋនានា



ពិព័រណ៍គំនូរវិចិត្រការិនី
កូនកាត់ផ្គុពីំតំណក់ទឹក
ភ្ន្រកន្រការឈឺចាប់និង
អារម្មណ៍រំភើបរីករាយ
រ័ត្នសុជាតា

ភ្នំពេញ: កញ្ញា អាដាណា សុវណ្ណ-
រស្ម ីមម៉ ឡ ឺ  េ្រហ្គាស វចិតិ្រការនិ ីស្វយ័- 
សិក្រសា បាន ប្រ កា្លាយ ព ី ការឈ ឺចាប់ ន្រ 
ជំងឺ មហរីក បង្កើត ជា ស្នាដ្រ សិល្របៈ 
គនំរូ បង្កប់ ន័យ   រៀប រាប់ អំពីការ  ពុះពារ នឹង  
ឆាក ជីវិតនិង បញ្ហា សង្គម កំពុង ប្រឈម ។ 

 ពិព័រណ៍ « Complementarity » 
ដ្រល រំល្រច នូវ គំនូរ បង្កប់ ន័យ  ៤ ផ្ទាំង 
និង រូបថត  ៧ សន្លឹក របស់ វិចិត្រការិនី 
អាដាណា សវុណ្ណរស្ម ីមម៉ ឡ ឺ  េ្រហ្គាស 
និង  កញ្ញា ទី តាអាត ជា ជាង ថតរូប 
ចណំាន ម្នាក ់ត្រវូ បាន  តាងំ បង្ហាញ នៅ 
មជ្រឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម វឌ្រឍនៈ កាពីតូល 
រ៉សូវដូ  នៅ ថ្ង្រទ៩ី ខ្រកញ្ញា    បន្ដ ដល ់ថ្ង្រ 
ទី១០ ខ្រ មករា ឆា្នាំ ២០២១។ 

ជាមយួ ក្ដ ីស្រម្រ ចង ់កា្លាយ ជា សកម្ម-
ជន ការ ពារ ស្ដ្រី និង កុមរ យុវតីកូន- 
កាត់ ខ្ម្ររ - បារាំង វ័យ ២៤ ឆា្នាំ រូប ន្រះ 
មិន  ធ្លាប់ គិត ប៉ង កាន់ ជក់ គូរ គំនូរ អ្វី - 
ឡើយ ។ លុះ ដល ់ឆា្នា ំ២០១៦ ជា វ្រលា 
គ្រប់ យ៉ាង ដ្រល បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ជីវិត ដ៏ 
ស្រស់ បំព្រង ទៅ ជា អាប់អួ  នៅព្រល 
ដឹង ថា ខ្លួន កើត ជំងឺ មហរីក ។ 

កញ្ញា អាដាណា បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ- 
ប៉សុ្ដិ៍ ថា ៖ « ក្នងុ វយ័  ២១ ឆា្នា ំដ្រល ខ្ញុ ំទើប 
ត្រ  ចាប់ផ្ដើម ជីវិត  ខ្ញុំ ប្ររ ជា ត្រូវ ប្រឈម 
មុខ  នឹង ការស្លាប់  ខ្លួនឯង ។ រយៈ ព្រល 

២ ខ្រ  ខ្ញុំ ត្រូវ សម្រកព្រយាបាល នៅ 
មន្ទីរព្រទ្រយ  ហើយ  ៦ខ្រ  មិនត្រូវ បាន 
អនុញ្ញាត ឱ្រយ ច្រញក្រ។ សរុបមក   
រយៈ  ព្រល ជិត ១ឆា្នាំ ដ្រល ខ្ញុំ សឹងត្រ នៅ 
ម្នាក់ឯង គ្រប់ព្រល» ។ 

កញ្ញា បន្ដថា ៖ « វា បាន បង្រៀន ខ្ញុំ 
ជាច្រើន ។ ខ្ញុំ ចាប់ផ្ដើម ពិចារណា ផ្លូវ 
ដ្រល ខ្ញុំត្រូវ  ដើរ ។ វា ជា ដំណើរ ខាង 
ព្រលងឹ វញិ្ញាណ  ការតាងំ សមធ ិ ដ្រល 
បង្រៀន ខ្ញុ ំឱ្រយ រងឹម ំ នងិ អតធ់្មត ់ យលព់ ី
តួនាទី ដ្រល ខ្ញុំ អាច ផ្ដល់ ដល់ សង្គម ។ 
ចាប់ ពី ព្រលនោះ  ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ផ្ដើម គូរ »។

បនា្ទាប់ពី បាន ទទួល ការព្រយាបាល  
អាដាណា  បានធ្វើ ដំណើរ  ទៅទី ក្រុង 
ញូវយ៉ក  និង   រៀបចំ ការតាំង ពិព័រណ៍  
គំនូរ    ជាលើក ដំបូង ក្នុងឆា្នាំ ២០១៨   រួច 
ទៅ ទីក្រុង ផ្រស្រងទៀត  ដូចជា  សុីដនី  
បា៉ារីស  ប្រ៊ុចស្រល  បាងកក  និង វិល 
មក ភ្នំព្រញ  និង សៀមរាប ។

ជាង ២ឆា្នាំ កន្លង មកន្រះ ស្នាដ្រ គំនូរ 
ក្នងុ ពពិរ័ណ៍  សុទ្ធត្រ ជា ការ ច្រក រំល្រក  
ពី ខ្រស្រជីវិត របស់ ខ្លួន ផ្ទាល់  និង ម្ររៀន 
ជីវិត ដ្រល ទទួល បាន ព្រល ប្រយុទ្ធ - 
ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ មហរីក ។ ប៉ុន្ដ្រ រយៈ-   
កាល ក្រយ ន្រះ  ទាំងគំនូរ  និង ការ- 
ច្រក រំល្រក បានផ្លាស់ប្ដូរ យ៉ាងខា្លាំង ។

អាដាណា ដ្រល មន ឪពុក ម្ដាយ ជា 
ស្ថាបនិក អង្គការ ប្រឆាំង ការ ជួញ ដូរ 
មនុស្រស មួយ បាន ឱ្រយ ដឹងថា ៖ « កាល-  

មុន  ខ្ញុំ ត្រង គូរ រូប មនុស្រស ស្រី គ្មាន មុខ  
គ្មាន  សក់  ពណ៌ស្រអាប់ៗ  ព្រះ វា 
បញ្ច្រញ  ពី ភាព ឈឺចាប់  ខ្ញុំ ជួប ប្រទះ ។ 
ត្រ  បនា្ទាបព់ ីខ្ញុ ំបាន រៀន ចតិ្តវទិ្រយា  ៩ ខ្រ  វា 
បាន រំដោះ ខ្ញុំ ឱ្រយ មន ស្ររីភាព ពី អតីត-
កាល របស់ខ្ញុំ ។ ហ្រតុន្រះគំនូរ ហក់ 
បញ្ជាក់ ពី ផ្ន្រករីករាយ ន្រ ជីវិត ខ្ញុំ ។ វា 
មន  ពណ៌ចម្រុះ  ស្រ្តី មន សក់  មន 
មុខ    ជាពិស្រស  ប្រធនបទ ន្រះ  ជា អ្វី  
ដ្រល សង្គម កំពុង ប្រឈម  » ។ 

យវុត ីរបូ ន្រះអះអាង ថា ខ្លនួ មនិ ធ្លាប ់
ឆ្លង កាត ់ការ សកិ្រសា ជនំាញ សលិ្របៈ ផ្ន្រក 
គំនូរ ន្រះ ឡើយ  ហើយ អ្វី ដ្រល កញ្ញា 
ជួប ការ លំបាក គឺ ផ្ន្រក ទិចនិក ន្រ គំនូរ  
និង ភាព ច្ន្រ ប្រឌិត ដ្រល វិចិត្រករ 
នីមួយៗ គូរ ច្រញ ពី រឿង រា៉ាវ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ 

  កញ្ញានយិយថា ៖ «សម្រប ់ សលិ្របៈ 
ន្រ ការគូរ របស់ ខ្ញុំ គឺ  មិន សង្កត់ធ្ងន់ លើ 
ភាព ស្រស់ស្អាត ទ្រ ។ តាម ពិត   ខ្ញុំ ចង់  
ផ្ដាត លើ គោល ដៅន្រការ ច្រក រំល្រក។ 
ហ្រតុន្រះ ខ្ញុំ ចំណាយព្រល លើ ផ្ទាំង 
គំនូរ  នីមួយៗ យូរ ណាស់» ។ 

យុវតី កូន កាត់ រាង ខ្ពស់ ស្រឡះរូប 

ន្រះ បាន ប្រើ វិធីសស្ដ្រ គំនូរ រូប ផ្គុំ ពី 
ធរណីមត្រ  ពីព្រះ កញ្ញា យល់ ថា 
នៅលើ ភព ផ្រន ដី ន្រះ សុទ្ធត្រ បណ្ដុំ ន្រ 
ទម្រង់ ធរណី មត្រ ។ 

ក្នងុ ទកឹ មខុ ស្រស ់ញញមឹ ដ ៏រសួរាយ 
រាក ់ទាក ់កញ្ញា អាដាណា បញ្ជាកថ់ា៖ 
« តាម រយៈ សិល្របៈ  របស់ ខ្ញុ ំ ទំាង សុន្ទរក-  
ថា   ទាំង ប្រធនបទ  និង ទស្រសនៈ  ខ្ញុំ 
សង្រឃមឹ ថា  ពកួគត ់ទទលួបាន នវូ សរ 
ដ្រល ខ្ញុ ំច្រករំល្រក  ។ វា ដូចជា ការ ដាស់ - 
តឿន  ទៅ អ្នក ជំនាន់ ក្រយ ឱ្រយ ដឹង ពី អ្វី 
ដ្រល កើត ឡើង  នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក  
និង យល់ ពី តួនាទី របស់ ខ្លួន នៅក្នុង 
សហគមន៍  និង ប្រទ្រសជាតិ » ។ 

វចិតិ្រការនិ ីដ្រល ព្រយាយម សកិ្រសា អពំ ី
គនំរូ ដោយ ខ្លនួ ឯង របូ ន្រះ ចាប ់ផ្ដើម គរូ 
ដោយ មើល ទៅ លើ សរ ដ្រល ខ្លះ ចង់ 
ច្រករំល្រក  តាម រយៈ ការ ស្រវជ្រវ រក 
ទស្រសនៈវទិ្រយា  នងិ អាន ឯកសរ ជា ច្រើន 
រហូត ទាល់ ត្រ ប្រកដថា កញ្ញា មន 
ចំណ្រះ ដឹង គ្រប់ គ្រន់  ទើប ចាប់ ផ្ដើម 
កាន់ ជក់ គូរ ។ ជាក់ស្ដ្រង  កញ្ញា ត្រូវ ការ 
ព្រល វ្រលាស្រវជ្រវ ជា ច្រើន ខ្រ និង 

ចំណាយ  ព្រល  ៤ ថ្ង្រ សម្រប់ គំនូរ ១ 
ផ្ទាំង ។ 

ឈរ ក្រប្ររ គំនូរ  ១ ផ្ទាំង ធំ  រាង ការ៉្រ  
កញ្ញា អាដាណា បាន ប្រប់ថា ៖ « រូប 
ដ្រល ខ្ញុំ ព្រញចិត្ត ជាង គ្រ  គឺ រូប   មន 
ពណ៌ ខៀវ ច្រើន  និង មនុស្រស ស្រី ក្នុង 
នោះ ។ រូបគំនូរ ន្រះ ព្រល ដ្រល ខ្ញុំ គូរ  ខ្ញុំ 
យ ំខា្លាងំណាស ់។ ត្រ បើ នយិយត្រង ់ គ ឺ
ខ្ញុំ យំ សឹង ត្រ គ្រប់ព្រល   ដោយ ខ្លះ យំ 
ទាំង ចិត្ដ  អំណរ  ហើយ ខ្លះ យំ ដោយ 
ភាព ឈឺ ចាប់ »។ 

កញ្ញា បន្ថ្រមថា ៖ «  របូន្រះ  ខ្ញុ ំជនូ ដល ់
ម៉ាក់ ខ្ញុំ ជា ពិស្រស  ព្រះ វាធ្វើ  ឱ្រយ ខ្ញុំ នឹក 
ឃើញ   ព្រល ដ្រល ខ្ញុំ ជា យុវវ័យ ។ ខ្ញុំ  ធ្វើ  
ឱ្រយ គត់ មិន សប្របាយចិត្ត ជាច្រើន ។ 
ហ្រតុ ន្រះ វា ហក់ បញ្ជាក់ ពី ការ អត់ - 
ទោស   សម្រប់ ខ្ញុំ ខ្លួនឯង  និង ម៉ាក់ ។ វា 
ក ៏ បាន ធ្វើ  ឱ្រយ ខ្ញុ ំចងចា ំថា  ព្រលវ្រលា ដើរ 
លឿន ណាស់។  ដូច្ន្រះ ខ្ញុំ ត្រូវត្រឱប 
ក្រសោប គ្របន់ាទ ីដ្រល ខ្ញុ ំមន ជាមយួ 
មនុស្រស ដ្រល ខ្ញុំ ស្រឡាញ់»។

ជាមួយ តម្ល្រ ចាប់ ពី ២ ៥០០ ដល់ 
៤ ៥០០ ដលុា្លារ  កញ្ញា  អាដាណា បាន 
ឱ្រយ ដឹង ថា តម្ល្រ ន្រះ មិន ម្រន កញ្ញា ច្រះ 
ត្រ ដាក់ នោះទ្រ ត្រ វាជា នីតិវិធី ន្រ 
ពាណិជ្ជកម្ម គំនូរ ។ 

ដោយសរ ត្រ នៅក្រុង ញូវយ៉ក និង 
ការ តាំង ពិព័រណ៍ តាម បណា្ដា ទីក្រុង 
ដទ្រ  ទៀត  កញ្ញា បានលក់ គំនូរ មួយ 
ចនំនួ  ទើប តម្ល្រ ត្រវូ ត្រ  កើន ឡើង ជា នចិ្ច   
បើ មិន ចង់ ឱ្រយ ខូច  តម្ល្រ ។ 

  ពិព័រណ៍ «Complementarity » 
នៅវចិតិ្រសល Rosewood បើក ទា្វារ 
រៀងរាល់ ថ្ង្រ   ហើយ ភ្ញៀវ អាច ចូល 
ទស្រសនា ដោយ ស្ររី ។ 

ចពំោះ ពត័ម៌ន បន្ថ្រម សមូចលូ ទៅ 
កាន ់ទពំរ័ ហ្វ្រសប៊កុរបស ់កញ្ញា អាដា-
ណា @adana.titi និង  @Rose-
woodPhnomPenh៕ 

កញ្ញាអាដាណា(រូបអាវសាច់កេណាត់ពណ៌ផ្ទេមេឃ)និងកញ្ញាទីតាអាត(រូ៉បពណ៌ខ្មៅ)។ រូបថត ហ៊ាន រង្រសី 

កញ្ញាអាដាណាបង្ហាញគំនូរដល់រដ្ឋមន្ដេីកេសួងវបេបធម៌និងវិចិតេសិលេបៈ។ ហ៊ាន រង្រសី 

ភ្ញៀវចូលទសេសនាពិព័រណ៍ComplementarityនៅRosewood។ រូបថត ហ៊ាន រង្រសី 
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 ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីមធ្យម។មានសមត្ថភាពប្ើ-
កមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញាន្ះ
បណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភា ពផ្លូវកាយល្អត្ក៏មាន

ចិត្តហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះគួរអានសៀវភៅធម៌
ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យច្ើនដើម្បីជម្ះចិត្តមន្ទិល។
រីឯការនិយាយស្តីមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទ្ បញ្ហា
ស្នហ្ាគូស្នហ៍្យល់ចិត្តជាធម្មតា។ថ្ងន្្ះគរួត្
យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពស្នហ្ា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។លោកអ្នកមាន
ទឹកចិត្តអង់អាចកា្លាហាននៅក្នងុការ
សម្ចកិច្ចការផ្ស្ងៗ ដោយភាព-
ឈ្លាសវ្។ការប្កបរបររកទទួលទាន

នននឹងបានផលចំណ្ញយា៉ាងគាប់ប្សើរ។ការធ្វើ
ដណំើរដើម្បីបំព្ញការងារផ្ស្ងៗត្ងមានជោគជ័យ
ជានិច្ច។ ចំពោះបញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្មានការ-
យកចិត្តទុកដាក់គា្នាបានល្អបង្កើតភាពផ្អម្ល្ហម្។
ចំណ្កការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយបានសុខ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការពោលពាក្យ-
សម្តីទៅ កាន់អ្នកផង ត្ងមានគ្
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់។ ចំពោះ
បញ្ហាសុខភាពគឺមិនមានជំងឺមក

បៀតបៀនដល់រូបកាយអ្នកឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនឹងមា នគ្ចំាទទួល-
ស្វាគមន៍រាក់ទាក់ជាក់ជាពំុខានឡើយ។ ចំណ្ក
ឯបញ្ហាស្នហ្ាគូស្នហ៍្មានការយល់ចតិ្តគា្នាខា្លាងំ
ល្អកូល្អនិបង្កើតនូវសម្ពន័្ធស្នហ៍្ផ្អម្ល្ហម្ដ្រ។

រាសមីធយ្ម។ថ្ងន្្ះគរួត្យកចតិ្ត-
ទុកដាក់ពីបញ្ហាស្នហ្ា។ ចំណ្ក
ឯការនិយាយស្តីមិនសូវមានឥទ្ធិ-
ពលទៅលើអ្នកស្តាប់ប៉ុន្មានឡើយ

ដណំងឹដ្លទទលួបានអាចឲ្យមានការមិនព្ញ-
ចតិ្តគរួត្ច្ះែយកចតិ្តទកុដាក់អានសៀវភៅធម៌
ផ្ស្ងៗ។ចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្លវូកាយល្អខណៈ
ផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញបន្តិចដ្រ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្បីមានការប្យ័ត្នឲ្យខា្លាំង។

រាសីមធ្យម។កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយមាំមនួល្អប៉នុ្ត្ត្វូត្ចណំយ
ទាងំកមា្លាងំកាយនងិចតិ្តច្ើនក្នងុ-
ការបំព្ញការងារផ្ស្ងៗហើយ

មានលទ្ធផលបង្គរួត្បុ៉ណ្ណោះ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កា ន់ទីជិតឆ្ងាយត្ងមានគ្ទទួលស្វាគមន៍ប៉នុ្ត្
គ្នឹងទន្ទឹងចាំទទួលផលពីអ្នកវិញដ្រ។ថ្ង្ន្ះ
រាល់ការពយ្ាយាមទាងំឡាយហាក់ដចូមានសភាព
ខ្សត់ខ្សោយបន្តិចត្មិនមានភាពដុនដាបទ្៕

រាសីមធ្យម។ថ្ងន្្ះមានសមត្ថភាព
ប្ើកមា្លាងំកាយជាងកមា្លាងំប្ជា្ញា
ន្ះបណ្តាលមកពីលោកអ្នកមាន
សុខភាពផ្លវូកាយល្អត្ចិត្តមានការ-
ហ្មងសៅខ្លះៗ ហ្តុន្ះ គួរត្អាន-

សៀវភៅធម៌ឬស្តាប់ព្ះធម៌ឲ្យបានច្ើន។ រីឯ
ការនិយាយស្តីក៏មិនសូវជាល្អបុ៉ន្មានដ្រ តូ្វយក
ការបុ្ងប្យ័ត្នខ្ពស់។បញ្ហាស្នហ្ាវិញគូស្នហ៍្
អ្នកយល់ដឹងពីទឹកចិត្តដូចជាសព្វដងត្ម្តង។

រាសីឡើងខ្ពស់។លោកអ្នកមានទឹក-
ចិត្តប្កបដោយក្តីម្តា្តាករុណឲ្យ
គា្នាទៅ វញិទៅមកបានយា៉ាងល្អ។រឯី
ស្ចក្តីស្ន្ហាគូស្ន្ហ៍នឹងប្កប-

ទៅដោយភាពផ្អម្ល្ហម្ចំពោះគា្នាផងដ្រ។ រីឯ
ការប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ បានផល
លើសពីសព្វដង។ ការធ្វើដំណើរទៅទីននត្ង-
ត្ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព។ចំណ្កឯលាភ-
សកា្ការៈវិញទទួលបានផលគួរជាទីព្ញចិត្ត។

រាសីសុ្តចុះ។សុខភាពផ្លវូកាយ
តូ្វបៀតបៀនដោយជងំឺបណ្តាល-
ឲ្យទឹកចិត្តអ្នកមាននូវភាពច្បូក-
ចប្ល។់ចណំក្ឯសច្ក្តីពយ្ាយាម

ក៏មា នការធ្លាក់ចុះខណៈសមត្ថភាពបំព្ញ-
ការងារផ្ស្ងៗតូ្វធ្លាក់ចុះផងដ្រ គឺខ្វះសមត្ថ-
ភាពសម្ចចិត្ត។ចំពោះការប្កបរបររកទទួល-
ទានននវញិនងឹអាចខាតបង។់សច្ក្តីស្នហ្ា
ច្ើនត្ខ្វះភាពកក់ក្តានិងរកាំរកូសនឹងគា្នា។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្ដ្ត។ការបំព្ញ-
ភារកិច្ចផ្ស្ងៗ ទទួលបានភាពជោគ-
ជយ័ដោយសរអ្នកនងឹបពំញ្ការងារ
យា៉ាងស្វាហាប់ ទឹកចិត្តមោះមុត។ រីឯ

ការនយិាយស្តីធ្វើឲ្យអ្នកដទ្ព្ញចតិ្តនងិគោរព។
បើជាអ្នកប្កបរបររកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងទទួល
បាននវូការជឿទកុចតិ្តពីដ្គពូាណជិ្ជកម្មដោយភាព-
ស្មាះត្ង់របស់អ្នក។ចំពោះលាភសកា្ការៈវិញគឺ
មានភាពរលូនល្អជាទីគាប់ចិន្តាសម្ប់គូស្ន្ហ៍។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយាយស្តីគឺ
ច្ើនត្ពោលនវូពាកយ្ពតិទៅកាន់
អ្នកផងទំាងពួង។ចំពោះមុខរបររក-
ទទួលទានវិញគឺថាបានផលជាទី-

គាប់ចតិ្ត។ការធ្វើដណំើរទៅកាន់ទីជតិឆ្ងាយមាន
សវុត្ថិភាពល្អ។រឯីបញ្ហាស្នហ្ាវញិគសូ្នហ្៍មាន
ភាពល្អូកល្អិននឹងគា្នាលើសពីធម្មតានិងគា្មាន
ភាពរកាំរកូសនៅក្នុងចិត្តឡើយ។ចំណ្កឯ
លាភសកា្ការៈវញិទទលួបានផលជាទីគាបច់តិ្ត។

រាសីសុ្តចុះខា្លាងំ។គ្ះកាចអាច
នឹងកើតដោយសរសម្តីតោងឱ្យមាន
ការពិចារណឱ្យបានច្ើនមុននឹង
ច្ញវាចា។ត្ចំពោះស្ចក្តីស្នហ្ា

គូស្នហ្៍ហាក់មានភាពព្ងើយកន្តើយបន្តចិគប្បីផ្តល់
ភាពកក់ក្តាឱ្យគា្នាឱ្យបានច្ើន។ចំណ្កឯការប្កប-
របររកទទួលទានននអាចប្ឈមការខាតបង់។
រីឯលាភសកា្ការៈវិញនឹងជួបការលំបាកខា្លាងំក្នងុការ-
ទទួលបានភោគផលនិងគា្មានអ្នកជួយជ្មជ្ង។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្កបរបរ-
រកទទួលទានផ្ស្ងៗ នឹងបានផល
ល្អប្សើរត្កតា្តាសុខភាពផ្លូវ-
កាយអាចតូ្វយាយីដោយជំងឺ។

លាភសកា្ការៈបានដោយធម៌នងិមានសមត្ថភាព
ដោ ះសយ្បញ្ហាឬធ្វើការសមច្ចតិ្តផស្ង្ៗ គឺ
បា នល្អក្នងុថ្ងន្្ះ។ចណំក្សច្ក្តីស្នហ្ាមាន
ការយល់ចតិ្តគា្នាបានល្អខណៈការធ្វើដណំើរទៅ
ទីននវិញក៏ត្ងត្មានជោគជ័យជានិច្ចដ្រ។
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លើកល្ង។ ព្លថ្ង្លោក
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លោកសុីលវ្នហ្ឡ្ន

សរភាពថា៖«រាងកាយលោក
ធ្វើឱ្យមនុស្សមា្នាស្ឡាំងកាំង
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មា្ដាយរបស់ពួកគ្។ត្ព្លខ្ញុំ
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ដល្គា្មានស្នាមម្ជលុសក់នោះ
ទ្។អ្នកខ្លះដាក់រហសស្នមថា
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ប្ហ្លជាត្ូវសក់ពណ៌ខ្មា
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ឱ្យអ្នកដទ្។នៅព្លពួកគ្
ធំឡើងពួកគ្អាចមិនប្កាន់
គំនិតរីសអើងឬខ្លបខា្លាចគ្
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បុរសពស់សាក់ទាំងរាងកាយអណា្ដាតនិងកៃវភ្នៃក។AFP

លោកគៃូហៃឡៃនធ្វើឲៃយសិសៃសនិងឪពុកម្ដាយភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង។AFP



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 

 កៃមុហុ៊នធានារ៉ាប់រងហ្វតតៃ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខៃកញ្ញា បានបង្កើតវៃទិកា បៃមូលផ្ដុអំ្នកជំនាញវ័យ
ក្មៃងមកពីសហគមន៍ និងអាជីវកម្មឯកជនជាចៃើន ដើមៃបី បង្ក ឱកាស ឱៃយពួកគៃបានជួបនិងភ្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងជាមួយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយសំខាន់ៗ និងអ្នកដឹកនំាក្នងុតំបន់ ដើមៃបីធ្វើកិច្ចពិភកៃសាអំពីបញ្ហា 
ដៃលទាក់ទងនឹងសៃដ្ឋកិច្ច និងអាជីវកម្មនៅកម្ពជុាបច្ចបុៃបន្ន។ វៃទិកាហ្វតតៃនៃះមានការចូលរួមដ៏ខ្ពង់- 
ខ្ពស់ពីសំណាក់លោកជំទាវ ជា សិរី បៃធានសមាគមសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ឧបការី ទៃសាភិបាល និងជាអគ្គ- 
នាយិកាបច្ចៃកទៃសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពជុា, ឯកឧត្តមបណ្ឌតិ ចៃម វីឌៃយ៉ា រដ្ឋលៃខាធិការ នៃកៃសួង 
ការបរទៃស ពៃមទំាងភ្ញៀវកិត្តយិសជាចៃើនរូបទៀត ដៃលញ៉ាងំឱៃយកម្មវិធីទំាងមូលមានភពអធិកអធម 
និងកាន់តៃពិសៃសថៃមទៀត។ លោកជំទាវ ជា សិរី បានថ្លៃងសុន្ទរកថាជំុវិញបៃធានបទអំពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពជុាពៃមទំាងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្ៗអ  ជំុវិញការបៃើបៃស់បៃព័ន្ធឌីជីថល នៅក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុដៃល 
អាចនឹងតៃវូមានការកើនឡើងកាន់តៃចៃើនដើមៃបីឆ្លើយតបនឹងការរីករលដាលសកលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ 
លោក យក់ ចំរីនឬទ្ធ ិបៃធានអគ្គនាយកបៃតិបត្ត ិរបស់កៃមុហុ៊នហ្វតតៃ ក៏បានថ្លៃងថា៖«កៃមុហុ៊នហ្វតតៃបាន
បង្កើតផលិតផលធានារ៉ាប់រងសមៃប់ការពៃយបាលជំងឺកូវីដ១៩ សមៃប់ជន បរទៃស ដៃលមានបំណងមក 
កម្ពជុា ដោយពួកគៃអាចទិញផលិតផលថ្មនីៃះបានតាមបៃព័ន្ធឌីជីថលយ៉ាងងាយសៃលួ»៕  

ក្រមុហុ៊នធានារ៉ាប់រង Forte រៀបចំវ្រទិកាជួបជំុអ្នកជំនួញនិងអ្នកជំនាញស្រដ្ឋកិច្ច 
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មិនា

Realme 7 series សាក ថ្ម លឿន ជាង មុន បានមក ដល់ទី ផ្សា រក ម្ព ុជា ហើយ 
កាលពីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ realme បានបៃកាស កំពូល សា្មា ត ហ្វ ូន របស់ខ្លនួ គឺ  Realme 7 series អាច 

សាក ថ្ម លឿន ជាង មុន ជាមួយនឹង បច្ចៃកវិទៃយ ពៃញនិយម 65WSuperDart Charge សាក ថ្ម ៣ នាទី 
លៃង PubG បាន ៣ បៃកួត ។ Realme 7 series គឺអាច សាក បាន 50ភគរយ ក្នងុ រយៈពៃល 12 នាទី 
ហើយ នៃះ មានន័យថា realme នឹង កា្លាយជា កៃមុហុ៊ន សា្មា ត ហ្វ ូន ដំបូង គៃ នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា ដៃល បាន 
នំាយកបច្ចៃកវិទៃយ សាក ថ្ម លឿន កមៃតិ Flagship ដាក់ នៅលើ សា្មា ត ហ្វ ូន ជួរ មុខតម្លៃ  $300-$400 ធ្វើឱៃយ 
យុវវ័យ កាន់តៃចៃើន បាន បៃើបៃស់ បច្ចៃកវិទៃយ ពៃញនិយម និង ឈានមុខ គៃ  និង កា្លាយជា អ្នក ផៃសព្វផៃសាយ 
បច្ចៃកវិទៃយ ពៃញនិយម ពិតបៃកដ ។ កៃយ សាក ថ្ម ៣ នាទី ផលិតផល realme 7 series អាច បៃើបៃស់ 
ក្នងុ ការមើល YouTube បាន 2.5 ម៉ាង  លៃង Instagram បាន 2 ម៉ាង  និង អាច លៃង PUBG បាន 
៣ វគ្គ ផងដៃរ ដៃលអាចបំពៃញ តមៃវូការ អ្នកបៃើបៃស់ ដៃល ចូលចិត្ត លៃង ទូរស័ព្ទ កាន់តៃចៃើន ៕ 

 ធនាគារ PPCBank បាន ចាប ់ដៃគ ូសហការ ជាមយួ កៃមុហ៊នុ TrueMoney កាលព ីថ្ងៃ ពធុ កន្លងទៅ 
ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ ការ ទទូាត ់បៃកក់ម្ច ីកានត់ៃ មានភពងាយសៃលួ សមៃប ់អតថិជិន របស ់ធនាគា រ ។ ភគ ីទាងំ 
២ បាន ចុះហត្ថលៃខា លើ អនសុៃសរណៈ យោគយល ់គា្នា នៅ ទសីា្នាកក់ារ កណា្តាល ធនាគា រ PPCBank ដៃល 
ស្ថតិនៅតាមមហាវថិ ីពៃះ នរោត្តម  ។  តាមរយៈការចាបដ់ៃគសូហការគា្នានៃះ អតថិជិន អាច បងប់ៃក ់កម្ច ី
របស់ ខ្លួន ទៅ ឱៃយ ធនាគារ PPCBank តាមរយៈ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ TrueMoney Wallet និង ភ្នាក់ងារ 
ទៃូ មា៉ាន់ នី  ហើយដើមៃបី ជាការ អបអរ សាទរភព ជា ដៃគូ សហការ នៃះ អតិថិជន នឹង អាច រីករយ នូវ 
ការផ្ដល់ជូន ពិសៃស រយៈពៃល ៣ ខៃ សមៃប់ ការបង់ បៃក់កម្ចី ដោយ ឥតគិតថ្លៃ សៃវា ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៣ 
ខៃកញ្ញា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៕ 

ធនាគារ PPCBank សហការ ជាមួយ TrueMoney ដើម្ីប ធ្វើការ ទូទាត់ ប្រក់កម្ច ីឱ្យ កាន់ត្រ ងាយស្រលួ



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 

 ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា បាន បៃរព្ធ ពិធី អបអរសាទរ ខួប 
គមៃប ់៧ ឆ្នា ំ កាលព ីសៅរ ៍ទ ី២៦ ខៃកញ្ញា នៅ សណា្ឋាគារ ឈានមខុ 
មួយ ក្នុង រជធានី ភ្នំពៃញ ក្នុង គោលបំណង អបអរសាទរ នូវការ - 
សមៃច បានទៃពៃយ សកម្ម ១ ០០០ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក តៃឹម 
រយៈពៃល ៧ ឆ្នាំ នៃ បៃតិបត្តិការ របស់ខ្លួន ។ អ្នកឧកញ៉ា បណ្ឌិត ពុង 
ឃាវ សៃ បៃធាន កៃមុបៃកឹៃសាភបិាល នៃធនាគារ បៃសណយី ៍កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃងថា ៖« បើទោះបី មាន ផលប៉ះពាល់ ដោយ ជំងឺ រតតៃបាត 
ជាស កល កូ វីដ ១៩ ក៏ដោយ ក៏ ធនាគារ នៅតៃ បន្ត ការរីកចមៃើន 
របសខ់្លនួ មនិ ថមថយ ដៃរ រមួទាងំ មានការ រកីចមៃើន ទាងំ បណា្តាញ 
បៃតិបត្តិការ និង ទៃពៃយសកម្ម » ។ នៅក្នុង ពិធី ដ៏ មហោឡារិក នោះ 
កម៏ាន ការបៃគល ់វញិ្ញាបនបតៃ  នងិ ពាន កតិ្តយិស ជនូ ដល ់គណៈ- 
គៃប់គៃង និង បុគ្គលិក គៃប់ ជាន់ថា្នាក់ របស់ ធនាគារ ផងដៃរ ។ 
ធនាគារ មាន បុគ្គលិក បមៃើ ការងារ ជាង  ១ ០០០ នាក់ ។ បច្ចុបៃបន្ន 
ធនាគារ ដៃល បង្កើតឡើង នៅក្នុង សៃុក មួយ នៃះ មាន ចំនួន៥៥ 
សាខា នៅ ទទូាងំបៃទៃស នងិ មានគណន ីអតថិជិន សរបុ ចនំនួ ជាង 
១០០ ពាន់ គណនី ៕ 

ធនាគារ ប្រសណីយ៍ ប្ររព្ធ ពិធី អបអរសាទរ ខួប ៧ ឆ្នាំ ជាមួយ ការសម្រច 
បាន ទ្រព្យសកម្ម សរុប កើនឡើង រហូតដល់ ១ ០០០ លាន ដុល្លារ អាម្ររិក 
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ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

បិសាច និងតោ សំណាងចុងតង់ដូចគ្នា
ឡងុដ ៍: កៃមុ  Manchester United តៃវូ 

បាន សៃច សៃង់ ដោយ បាល់់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃ របស់ ខៃសៃ បមៃើ Bruno Fernandes 
នៅ នាទទី ី១០០ ដើមៃបី ស្គាល  ់ជយ័ ជម្នះ ដបំងូ 
ដោយ ឈ្នះ  កៃុម  ម្ចាស់ ផ្ទះ Brighton ៣-២ 
ខណៈ កៃុម ចំណាយ លុយ ចៃើន Chelsea 
តាម ស្មើ បាន វញិ កៃយ តៃវូ កៃមុ ឡើង មក ថ្ម ី 
West Brom នាំ មុខ ៣-០ មុន  សមៃប់ 
ការ បៃកួត កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League។

កៃុម Man Utd បាន ស្ដារ មុខ មត់ ពី 
បរាជ័យ ៣-១ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង ដោយ សរ 
កៃុម Crystal Palace នៅសបា្ដាហ៍ មុន តៃ 
ទមៃំ បាន ជ័យ ជម្នះនៃះ ក៏ តៃូវ ពឹង លើ 
សំណាង ជាចៃើន លើក ចៃើន ស ពៃះ តៃូវ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ ធ្វើ ទុក ្ខបុក ម្នៃញ  ស្ទើរ រក ពិន្ទុ 
តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ មិន បាន ។

កៃុម  Brighton មន ឱកាស ស៊ុត ម្ដង 
ហើយ ម្ដង ទៀត តៃ រាល ់ការ ស៊តុ ទាងំ នោះ បើ 
មិន បុក បង្គាល ក ៏របារ ទ ីដៃរ ដោយ សរបុ ទៅ  
៥ លើក តៃ យ៉ាង ណា   ពកួ គៃ មន គៃប ់បាល ់ 
នាមំខុ ១-០  នៅ នាទទី ី៤០ ដៃល ជា ការ ស៊តុ 
បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Neal 
Maupay មុន នឹង  កីឡាករ   Lewis Dunk 
ធ្វើ ចូល ទី ខ្លួន ឯង  នាំឱៃយ កៃុម ភ្ញៀវស្មើវិញ នៅ  
៣ នាទី បនា្ទាប់  ។

នាទីទី ៥៥ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Marcus Rash-
ford ជួយ ឱៃយ កៃុម លោក Ole Gunnar 
Solskjaer នាំមុខ វិញ ម្ដង ដោយ ការ ញាក់ 
ខៃសៃ  ការ ពារ ចុះ ឡើង មុន  នឹងស៊ុត បំប៉ាង 
សំណាញ់ ទី។ កៃុម ទាំង  ២ ទំនង  បញ្ចប់ ការ 
បៃកតួ តៃមឹ ពនិ្ទ ុ២-១ នៃះ  តៃ  Solly March 
បាន តៃតបញ្ជូលទី  នៅ នាទីទី ៩០+៤ ធ្វើ ឱៃយ 
កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ តាម ស្មើ ២-២។   

កៃុមរបស់ លោក  Graham Potter  រីក- 
រាយ នឹង  ១ពិន្ទុនៃះ    ពៃល  អាជា្ញា កណា្ដាល 
លោក Chris Kavanagh ដៃលដំបូង 
ឡើយ ផ្លុំ កញ្ចៃ បញ្ចប់ ការ បៃកួត  តៃ កៃយ- 

ពីទៅ ពិនិតៃយ វីដៃអូ ជំនួយ អាជា្ញា កណា្ដាល 
(VAR) ក៏ សមៃច ផ្ដល់ បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉ៃតៃ ឱៃយ  Man Utd ខណៈ  Fernandes 
ទទួល ភារៈ  ជាមួយ នឹង ទំនុក ចិត្ត  ហើយជួយ 
ឱៃយ កៃុម ឈ្នះនៅ  នាទីទី ៩០+១០ ។

ទោះ កៃមុ បាន ៣ ពនិ្ទ ុ  ក ៏លោក Solskjaer 
យល់ ថា កៃុម មិន ទាន់ ល្អ ទៃ ដោយ អ្នក ចាត់ 
ការ សញ្ជាតិ ន័រវៃស វ័យ ៤៧ ឆ្នាំ ថា ៖ « យើង 
គៃច ផុត ពី ការ បាន ១ ពិន្ទុ ។ យើង ទំនងជា 
សម  បានតៃឹម ១ ពិន្ទុ  ។ យើង មិន ស័ក្ដិ សម  
បាន ពិន្ទុ ចៃើន លើស ពីនៃះ ឡើយ » ។

ងាក ទៅ  Chelsea ដៃល គៃ រាយ ការណ៍ 
ថា ចំណាយ បៃក់  ទិញ កីឡាករ ដល់ទៅ 
២២០ លាន  ផោន ($ ២៨០ លាន) ដើមៃបី 
បៃជៃង ពាន ជាមួយ Liverpool និង Man-
chester City នោះ ហាក់ ដូច ជា មិន ទាន់ 
មន ទមៃង់ លៃង បៃកដ បៃជា នៅ ឡើយ ទៃ  
នៅ  ៣ បៃកួត ដំបូង របស់ ខ្លួន   ហើយ ជាក់- 
ស្ដៃង ពៃល តទល់ ជាមួយ  West Brom ប៊ិះ 
នឹង គ្មាន សូមៃបី ១ ពិន្ទុ  ពៃះ តៃូវ នាំ មុខ ដល់ 

ទៅ ៣-០ មុន ។
កឡីាករ Callum Robinson របស់ កៃមុ- 

ម្ចាស ់ផ្ទះ មន ឱកាស ទម្លុះ សណំាញ ់ទ ីគៃប ់
ដបំងូ នៅ នាទទី ី៤ មនុ ថៃម គៃប ់ទ ី២ នាទទី ី
២៥ សៃប ពៃល កីឡាករ Kyle Bartley ធ្វើ 
បាន សមៃច ១ គៃប់ នៅ នាទីទី ២៧  ដៃល 
នៃះ ជា គៃប់ បាល់ ជួយ ឱៃយ  West Brom 
នាំមុខ ៣-០ មុន ចប់ តង់ ទី ១  ។ កៃយ 
សមៃក ១៥ នាទី កូនកៃុម របស់ លោក  
Frank Lampard  ពៃយាយម  រក វិធី ទម្លុះ    
ខៃសៃ ការ ពារ របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ  ហើយ ក៏ បាន 
សមៃច   ដោយ ការ ស៊ុត បាន  ៣ គៃប់ ផ្ទួន ៗ  
វិញ នៅ នាទីទី ៥៥ ៧០ និង ៩០+៣ ដោយ 
កីឡាករ    Mason Mount, Callum Hud-
son Odoi និង Tammy Abraham ។ 

លោក Lampard បានបៃប់យ៉ាងខ្លី ថា ៖ 
«យើង បាន បាត់ ២ពិន្ទុ ។ អ្នក អាច មន ពិន្ទុ 
ចៃើន តាម ដៃលអ្នក ចង់ បាន  តៃ នៅ ពៃល អ្ន ក- 
បង្កើត កំហុសនោះ នឹង ធ្វើ ឱៃយ ខ្លួនឯង ជួប នូវ 
បញ្ហា ដូចពៃលនៃះអ៊ីចឹង » ៕ AFP/VN

Rashford (កណ្ដាល) របស់ Man Utd យារជើងសុ៊តបាល់  ដែលជាគែប់ទី ២ របស់កែមុ។ AFP

កាណុន  ឆ្លង ផុត វគ្គ ជម្រះុ  ត្រត្រវូ  ប្រ ឈម  នឹង ជើង ខ្លាងំ នៅ  វគ្គ ២
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំែញៈ  បាង  កាណនុ   របស ់ 
ក្លិប អាណា ចកៃគុនខ្មៃរ  បាន 
បងា្ហាញ បច្ចៃក ទៃស បៃកតួ យ៉ាង- 
ល្អ ក្នុងការ យក ឈ្នះ លើ អ្នក- 
បៃដាល់ ជើង ថ្មី ដូច គ្នាគឺ សូដា 
សវុណ្ណម៉ាយ ដោយ ពនិ្ទ ុជា ឯក- 
ច្ឆ ន្ទ ដើមៃបី ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គទី  ២  
នៃ ការ បៃ កតួដណ្តើម ពាន រងា្វាន ់  
TV5 Boxing Knock Out 
Series ដោយ កាណនុ នងឹ តៃវូ 
បៃឈម ជាមួយ ជើង ខ្លាំង។

សដូា  សវុណ្ណម៉ាយ  ក ៏ជា អ្នក- 
បៃដាល់  ដៃល លំបាក បង្កៃប 
ណាស ់ដៃរ  គ ឺស៊ ូជា មយួ គ្នា យ៉ាង- 
ស្វិត ស្វាញ បំផុត  មុន នឹង ចាញ់  
បាង កាណនុ ដោយ ពនិ្ទ ុ។    សដូា 
សុវណ្ណម៉ាយ  បាន និយយ  ថា  
ចាញដ់ោយ  អស ់ចតិ្ត   ពៃះ បៃងឹ 
អស ់ពសីមត្ថភាព ។  បន្ថៃម ព ីលើ 

នៃះ  សុវណ្ណម៉ាយ  មន  ស្នាម- 
របួស ២ កន្លៃង លើ ផ្ទៃ មុខ  និង 
ចិញ្ចើម  គឺ ជាំ នៅ ភ្នៃក ស្ដាំ  និង 
ថា្ងាស  ដៃល មើល ទៅ ទំនង គៃ-ំ 
គៃ ខ្លួន  មិន តិច ដៃរ ។

តាម រយៈការ បៃកតួ ជមៃុះវគ្គទ ី 
១ កាល ពី យប់ ថ្ងៃសៅរ៍ កន្លង 
មក នៃះ បាង កាណុន   មន  
បៃៀប ឈ្នះ ដាច ់លើ  សវុណ្ណម៉ាយ  
នៅ ទកឹ ទ២ី  នងិទកឹ  ទ ី៣  ដោយ 
ការ  បៃើ កៃបាច ់កណា្ដាប ់ដៃ កៃង  នងិ 
ជង្គង់  បាន ល្អ  គឺ វាយ  ចំ គោល- 
ដៅ គួរ ឱៃយ  កោត សរសើរ ហើយ 
តាម រយៈ ជយ័ជម្នះ នៃះ កាណនុ 
តៃូវ ឡើង ទៅកាន់វគ្គទី  ២ ដៃល 
គិតមក ដល់ ពៃល នៃះ បាន រក 
ឃើញ ៤នាក់ ហើយ គឺ ធន់ 
អៀងឡៃ, ទូច ដាវីដ, ពៃជៃ 
ប៊ុនសិទ្ធ និង បាង កាណុន។

នៅ ពៃល សួរដល់ ការ តៃៀម 
បៃកតួ ជុ ំទ ី២ នោះ បាង  កាណនុ  

បាន នយិយ កៃយ ពៃល ឈ្នះ  
សុវណ្ណម៉ាយ ថា ៖  «សមៃប់ 
ជំនួប បៃ កួត ជុំ ទី២  ដៃល បៃជុំ 
ទៅ ដោយ  អ្នក ខ្លាងំ  នងិ ជើង ចាស ់
មួយ ចំនួន នោះ  ខ្ញុំ ក៏  ពៃួយ បារម្ភ 
តិច តួចដៃរ  ប៉ុន្តៃ ការ ហ្វឹក ហាត់  
និង តាំង ចិត្ត បៃ កួត  ដោយ មិន 
ខ្លាច នោះ  ខ្ញុ ំតៃវូ តៃ ធ្វើ ឱៃយ បាន ល្អ 
ពៃះ អ្នក បៃដាល ់ បើ នៅ តៃ ខ្លាច 
ដៃ គ ូបៃ កតួ  គ ឺមនិ អាច ឈាន ទៅ 
លៃបី លៃបាញ បាន ទៃ »។ 

 តាម រយៈ រូប មន្ត បៃកួត ដៃល 
បានកណំតរ់ចួ ហើយ នោះ គ ឺនៅ 
ជុ ំទ ី២   ពៃជៃ  ប៊នុ សទិ្ធ  តៃវូ ប៉ះ រនិ  
ដៃវដី  ហើយ   បាង  កាណនុ  តៃវូ 
ជួប ជើង ខ្លាំង លៃបីឈ្មាះ  ធន់  
អៀង ឡៃ  ខណៈ   ការ ទសៃសន ៍ទាយ 
កៃ ផ្លវូ ការ ព ីអ្នក តាម ដាន ភាគ- 
ចៃើន  លាន ់មត ់ថា  បាង  កាណនុ  
មិន អាច នឹង យក ឈ្នះ    ធន់   
អៀង ឡៃ  នោះ ឡើយ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា   កាណុន  
ទនំង មនិ ខ្លាច ញញើត នងឹ ការ- 
បៃកតួ  នោះ ទៃ។  កាណនុ  បញ្ជាក ់
ថា៖   «រឿង បៃ កួត ជុំ កៃយ  គឺ ខ្ញុំ 
មនិ ខ្វល ់ថា ដៃ  គ ូរបស  ់ខ្ញុ ំខ្លាងំ ប៉នុ- 
ណា  ទៃ  សខំន ់ខ្ញុ ំហាត ់ល្អ បៃ កតួ 
ល្អ  គឺ តៃូវ ការ ឈ្នះ ជា ដាច់ខត  
ប៉ុន្តៃ លទ្ធផល ចៃញ មក យ៉ាង- 
ណា  ចាំ មើល សិន ទៅ» ។

ដោយ ឡៃក ការ បៃកតួ គមូតិ្ត- 
ភាព វញិ អ្នក បៃដាល ់ជើង ចាស ់ 
យុគ  យកៃស ផ្លៃ  បាន  យក ឈ្នះ 
ជើងថ្ម ី សដូា  ម៉ាឡាកាងំ   ដោយ 
ពនិ្ទុ  ទាំង វៃទនា ភ្នៃក  ខណៈ  ក្នងុ  
ការ បៃ កតួ  ចនំនួ ៥ទកឹ នោះ  អ្នក- 
ទាងំ ២នៃះ  ចាប ់ផ្ដើមវាយ  សមៃកុ 
គ្នា តាងំ ព ីដើម ទកឹទ១ី ។  យកៃស- 
ផ្លៃ  ដៃល ដងឹ ខ្លនួថា កម្លាងំ សៃតុ 
ចុះ នោះ នៅ តៃ ចិត្ត ធំ មន ឆន្ទៈ 
បៃ កួត មិន រាថយ  ប៉ុន្តៃ មិន អាច 
ផ្តួល ជើង ថ្មី  សូដា  ម៉ាឡាកាំង  

ឱៃយ សន្លប់ បាន ឡើយ ។ 
លោក  ផាត់  សូដា  គៃូ បង្វឹក 

សូដា សុវណ្ណម៉ាយ និង សូដា 
ម៉ាឡាកាំង  បាន និយយ ថា៖     
« សបា្តាហ ៍នៃះ  កនូ សសិៃស ខ្ញុ ំ ចាញ ់
ទាងំ ២នាក ់ ប៉នុ្តៃ បាន បងា្ហាញ នវូ 
សមត្ថភាព បៃ កួត ល្អ  គឺ ចាញ់ 

ដោយ វាយ អស ់ព ីលទ្ធភាព  គៃន ់
តៃ បច្ចៃកទៃស នៅ មិន ទាន់ ល្អ 
ដល់  គៃ ។  យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
មយួ រយៈ ពៃល ទៀត  ក្លបិ គោពៃ  
នងឹ ធ្វើ ឱៃយ មហា ជន មនការ ភា្ញាក-់ 
ផ្អើល ព ីសមត្ថភាព កឡីាករ របស ់
ក្លិប យើង» ៕ 

សែវីល : កៃុម  Real Madrid 
(Real) យក ឈ្នះ Real Betis 
(Betis) ៣-២ ពី ការ បៃកួត   នៅ 
ថ្ងៃ សៅរ ៍ខណៈវដីៃអ ូជនំយួ  អាជា្ញា- 
កណា្ដាល (VAR) ដើរ តួនាទី 
យ៉ាង  ធំ  ហើយ នៃះ ជា  ការ ឈ្នះ 
ដំបូង  សមៃប់ រដូវ កាល ថ្មីរបស់ 
កៃមុ ជើងឯកចាសក់ៃបខ័ណ្ឌ La 
Liga ដៃល  គៃប ់បាល ់ជយ័ ជម្នះ 
នោះ បាន មក ដោយ សរ  ការ- 
ស៊ុត បាល់ ពិន័យ១១ ម៉ៃតៃ ចុង- 
ម៉ាង របស់ ខៃសៃ ការ ពារ Sergio 
Ramos កៃម ការ តវា៉ា ទាំង 
កំហឹងរបស់កីឡការនៃ កៃុម- 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ។

បៃធាន កៃុម Real កីឡាករ   
Ramos ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត  បងា្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ ពី ភាព រឹង មំ ដូច ដៃក 
ថៃប និង ទំនុក ចិត្ត ដ៏ ខ្ពស់ ដោយ 
ការ ស៊តុ ឆ្កឹះ បាល ់បញ្ចលូ ទ ីយ៉ាង- 
ល្អ ឥត ខ្ជាះ ពី បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី 
នោះ កៃយ ការ ពិនិតៃយ VAR  
បងា្ហាញ ថា បាល់ ប៉ះ ដៃ ខៃសៃ ការ-
ពារ Marc Bartra។

កៃុម របស់ លោក Zinedine 
Zidane ដៃល បៃកួត បើក ឆក 
ស្មើ ០-០ ជាមួយ កៃុម Real 
Sociedad នៅបៃកួត ទី ២ នៃះ 
មន ឱកាស នា ំមុខ មុន នៅ នាទីទី 
១៤ ដោយ ខៃសៃ បមៃើ Federico 
Valverde តៃ កីឡាករ របស ់កៃមុ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ គឺ  Aissa Mandi និង 
William Carvalho បាន បៃើ 
ពៃល តៃ ២ នាទ ីប៉ណុ្ណោះ ក្នងុការ 
ស៊តុ បាល ់បញ្ចលូ ទ ី ២ គៃប ់បន្ត 

បនា្ទាប់ គ្នា នាទីទី ៣៥ និង ៣៧   
ជួយ ឱៃយ កៃុម នាំ មុខ វិញ ២-១។ 

Real ដៃល ប្ដូរ ទមៃង់ លៃង ពី 
៤-៣-៣ មក ៤-៤-២ តាម ស្មើ 
កៃយ  តង់ ទី ២ ដំណើរ ការ ទៅ 
៣ នាទី ដោយសរ ខៃសៃ ការពារ 
Emerson ស្កាត់ បាល់ ចូល ទី 
ខ្លួនឯង ហើយ មុន ៨ នាទី ចប់ 
ការ បៃកួត ផ្លូវ ការ កៃុម ជើង ឯក 
ចាស់  បាន គៃប់ បាល់ ជ័យ ជម្នះ 
តៃ ម្ដង ដោយ ថ្វី ជើង ប៉ៃណាល់ ទី 
របស់ Ramos ។

VAR ដើរតួនាទី ជា ថ្មីពាក់ ព័ន្ធ  
កំហុស របស់ កីឡាករ Emer-
son ដៃល នាំឱៃយអាជា្ញា កណា្ដាល 
ផ្ដល់ កាតកៃហម ដោយ បងា្ហាញ 
ថា រុញ   Luka Jovic ខណៈ មុន 
ហ្នឹង គៃប ់ បាល់ របស់  Karim 
Benzema ក៏អត់យកជាការ-  
ដោយ របូភាពពី VAR បញ្ជាក  ់ថា 
ស្ថិតនៅ ជំហរ កៃ លៃបៃង ។ 

Ramos  ថា ៖ « ពៃល ខ្លះ 
អាជា្ញា កណា្ដាល អត់ សៃប ជាមួយ 
យើង ហើយ ពៃល ខ្លះ សៃប  តៃ ខ្ញុំ 
មិនគិត ថា   កើត ឡើង ដោយ មន 
ចៃតនា នោះទៃ ។ វា ជា ការ បៃកតួ 
ដ៏ លំបាក  តៃ នៃះ ជា លក្ខណ- 
ពិសៃស របស់បាល់ទាត់។ យើង 
លៃង បាន ល្អ នៅ ១៥ នាទី ដំបូង 
តៃ កៃយ មក យើង បណ្ដាយ  ឱៃយ 
ពួក គៃ បាន បាល ់ហើយ កៃមុ ដូច 
Betis  ដៃល ដឹង ពី វិធី លៃង  
យ៉ាង ល្អ នងឹមនិ ឱៃយឱកាស ស៊តុ 
បញ្ចលូ    ទ ីលើកៃមុ យើងកន្លងទៅ 
នោះ ឡើយ »  ៕ AFP/VN 

បាង កាណុន បាន ធាក់ទៅ លើ សុវណ្ណម៉ាយ ក្នងុពែល បែកួត។ រូប ពន្លក

Real ឈ្នះ  Betis ៣-២   
មាន VAR រួមចំណ្រកដ្ររ



មហាជនសង្ស័យឈិនមុន្ននីាថ
និងនាយព្កស្នទិ្ធលើសពីមិត្ត

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈ តារា សម្តែង 
ស ែីរលកកែយ ដែល កាន់តែ 
មាន រូប  ឆោមលោម ពណ៌ល្អ 
សាច ់ សខ្ចី វ័យ  ១៨ ឆ្នាំ  កញ្ញា 
ឈនិ មនុ្ននីាថ ឧសែសាហប៍ង្ហាញ 
ព ី  ភាព សិ្នទ្ធសា្នាល ជាមួយនឹង-  
ពធិ ីករ  ទរូ ទសែសន ៍ តាម រយៈ របូ ថត 
នែបណ្តាញ សង្គម អីនុ សា្តា កែម 
ជា  រឿយៗ  បែៀប ដចូ  ល លក ញ ី 
ឈ្មោល ក៏លែច ឮ ជា ដំណឹង-   
ខែសឹប   ខែសៀវ  ថា  សែី សែស   ់រូបនែះ 
ទំនង   ជា មាន ទំនាក់ ទំនងនឹង 
នាយ ពែក លើសពី មិត្ត ក្នុង-  
សង្គម  សិលែបៈហើយ ។ 

យ៉ាងណមញិ  សែបត់ែ មាន 
ការ  ខមមិនុ បែប ឆ្ងល ់ព ីសណំក ់
បែិយ មិត្តជាអ្នក គាំ ទែតារា ទាំង 
២   មួយ  រំពែច  ដោយចោទ ជា - 
សំណួរ ហូរហែ ថា៖«តើ តែូវ ជា  
អ ្វ ី នងឹគា្នា ឱែយ ពតិ បែកដ  Idols? 
សងែសារ ឬ មិត្ត? សែឡាញ ់ គា្នា - 
មែន   អនូ?» នងិ សារ ថា៖ « My 
dream couples! ហើយ 
នាឡកិា ដែគសឺទុ្ធ តែគទូៀត! ២ 
នាក ់ហ្នងឹ មើល យរូៗ  ទៅដចូ  គា្នា   
បែះ  បិទ !»។

តារា សែី វ័យ  ដែល កំព ុងតែ 
មាន រាស ីឡើង  ដោយ សមែបូរ 
ការ  ងរសិលែបៈ ថត  កុន 
មិន សូវ ដាច់ និង កា្លាយ- 
ជា តារា តំណង  ផលិត - 
ផល SWISS EN-
ERGY collagen  និង 
ផលតិ ផលរកែសា ស មែស ់
KIRA KIRA  កញ្ញា 
ឈិន មុន្នីនាថ ក ៏មិន- 
មាន សារ  អ្វី តប វិញ ជា - 
មួយ   ការ លើក ឡើង ពី 
បែិយ មិត្ត ឡើយ។ ឯ 
ភ្នំពែញ  ប៉ុស្តិ៍  ក៏ មិន 
អាច ទទួល បាន ការ - 
បំភ្លឺ អំព ី សម្ព័ន ្ធ ភាព   - 
រវាង តា រា  សែី វ័យ  - 
ក្មែង  សាច់សខ្ចី ជា   
សិសែស រៀន ថា្នាក  ់ទី 
១២ នៅ វទិែយា លយ័   
បាក់ទូក   ឈិន  
មុន្នី នាថ និង ពិធី ករ 
ទូរទសែសន៍ MyTV 
នាយ ពែក នោះ ឡើយ 
ដោយសារ  បែព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ 

មិនអាចទាក់ទងបានទែ។ 
យវុតទីើប  វយ័ ១៨ ឆ្នា ំឈនិ- 

មុន្នីនាថ ដែល បាន បែឡូក ក្នុង 
វសិយ័   សលិែបៈ តាងំ ព ីក្មែង វយ័ ៧ 
ឆ្នា ំតាម គន្លង  ឪពកុខ្លនួ ក ៏ជា អ្នក 
សលិែបៈ គលឺោក ឈនិ កសុល-  
ខណ ៈ  ពែលធំ ពែញ វ័យ ក៏ ផ្តើម 
ភាព    លែបី ក្នងុ ការ សម្តែង កនុ ភាគ 

ដំបូង     គឺ រឿង «សិសិរ រដូវ  - 
ក្នុង បែះដូង» ។ 

ជា   តារាសែី វ័យ  
ក្មែង តែ  សមែបូរ 
ទែពកោសលែយ - 
នែះ ទើប តែ ចាប់ 
បាន  លាភ ធំ ជា 
តួ ឯក នៅ  ក្នុង-  
កុន  ភាគ រឿង 
«អ្នកមា៉ាក  ់វយ័ 
ក្មែង»  ទាងំវគ្គ 

១ និង វគ្គ ២- 
របស ់ សា្ថានីយទូរ - 

ទសែសន ៍  ភី អិន អិន ខណៈ 
ការថត កុន  វគ្គ ២ នែះ  ទើប 
តែ បាន ធ្វើ  ពិធ ី កែុងពាលី 
កាល ពី ចុង ខែ កក្កដា ឆ្នាំ - 
២០២០  កន្លង មកនែះ   
ផង ដែរ ទែ ៕
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តារាសេវ័ីយក្មេង ឈិន មុន្ននីាថ បង្ហាញភាពស្នទិ្ធស្នាល នឹង ពិធីករ នៅ 
MyTV នាយ ពេក បង្កើតមន្ទលិពី  មហាជន ។ រូបថត អុីនសា្តាកែម 

តារាសម្តេងសេ ី  រលក កេយ  
វ័យ ក្មេង សេសីេស់កញ្ញា ឈិន 
មុន្ននីាថ ។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក

លោក បួន លឹមហេង ពេល ថ្លេង ទៅ កាន់ សិកា្ខាកាម ទំង ៣០រូប នៅ ក្នងុ ពិធីបិទ វគ្គ កាល ពី ថ្ងេសៅរ៍។ ឈន ណន

លោកលឹមហ្ងថាITFនឹង
ឈ្នះម្ដាយច្ើននៅសីុហ្គម្
   ឈន ណន  

ភ្នំពេញៈ  បែធាន កិត្តិយស 
សហព័ន្ធ កីឡា តែកា្វាន់ដូITFកម្ពជុា 
លោក បួន លឹមហែង បាន លើក- 
ឡើង ដោយ ភាព ជឿជាក់ ថា កែមុ 
អត្តពលិក កីឡាតែកា្វាន់ដូ ITF 
កម្ពជុា នឹង  ដណ្តើម បាន មែដាយ 
មាស  និង បែក់ ចែើន ពី ការ បែកួត 
កីឡាសីុហ្គែម លើក ទី ៣២ ឆ្នាំ 
២០២៣ ដែល កម្ពុជា តែូវ ធ្វើ 
ជាមា្ចាស់ ផ្ទះ។

បើ ទោះ បីជា កែុម ITFកម្ពុជា 
មិន ធា្លាប់ បាន ចូល រួមការ បែកួត 
សីុហ្គែម ដោយ សារ បែភែទ កីឡា 
នែះ មិន ទាន់តែវូ បាន ដាក់ ចូល ជា 
ផ្លវូការ បុ៉ន្តែ ការ ឈ្នះ បាន មែដាយ 
មាស បែក់ និងសំរឹទ្ធ  ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ពី ការ បែកួត ជើង ឯក ពិភព លោក 
អាសីុ និង ជើង ឯក អាសា៊ាន   កន្លង- 
មកនែះ បានធ្វើឱែយលោក បួន 
លឹមហែង មាន ទំនុក ចិត្តខ្លាងំ ទៅ 
លើ កែមុអត្តពលិក ITF ក្នងុការ- 
បង្កើត បានសា្នាដែ ថ្ម ីនៅ ពែល កម្ពជុា 
ធ្វើជា មា្ចាស់ ផ្ទះ សីុហ្គែម។ 

លោក បួន លឹមហែង  បាន ថ្លែង 
ថា៖  «សមែប់ ការ ចែញ ទៅ បែកួត 
នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ ទំាង កមែតិ 
តំបន់ ទ្វបី និងពិភព លោក យើង 
តែងតែ ដណ្តើម បាន មែដាយ មាស 
បែក់ និងសំរឹទ្ធ គឺ បើ ទៅ ១៥ នាក់ 
ពែលតែឡប់  មកវិញ ឃើញ ពាក់ 
មែដាយ សឹង គែប់ ទំាង ១៥នាក់  
យ៉ាង ហោចណស់ ក៏បានមែដាយ 
១២ នាក់ ដែរ អី៊ចឹង ពែល ខ្ញុំ ទៅ 
ទទួល បែតិភូកីឡារបស់  យើង នៅ 
ពែលាន យន្ត ហោះ គឺខ្ញុ ំ មាន ការ-  

រីក រាយ សបែបាយ ណស់»។
លោក បាន បន្ថែម ថា៖  « ខ្ញុ ំជឿថា 

ITFរបស់ យើង ពែល បែកួតសីុហ្គែម 
នៅឆ្នា ំ២០២៣ នឹង ទទួល បាន 
មែដាយ មាស និង បែក់ ចែើន ពែះ 
កីឡាករ ដែល មានសមត្ថ ភាព 
បានយើង ឱែយចូលរួម តែ បើ មិន- 
មានសមត្ថ ភាព ទែ យើងដាក់ នំា 
តែ ខតទែ។ ឧបមា ថា យើង ដាក់ 
៣០នាក់ ហើយដណ្តើម បាន 
មែដាយ ២០នាក់ ជាង អាហ្នឹង 
ភាគ រយ វា ល្អ បុ៉ន្តែ បើ ចង់ ដាក់ 
ចែើនដល់ ៤០ នាក់ រួច ដណ្តើម 
បាន មែដាយ តែមឹ ៧ទៅ ៨នាក់  តើ 
យើង យក មុខ ទៅ ទុកឯណ! 
អានែះ គិត ពី ភាគ រយ ពែះ បែទែស 
គែ ដទែ ទៀត ក៏ គិតពី ភាគ រយ បែប 
នែះ ដែរ»។

ការ ថ្លែងបែប នែះ របស់ លោក 
លឹមហែង តែវូ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ 
ពែល លោក  ចូល រួម នៅ ក្នងុ ពិធីបិទ 
វគ្គបណ្តះុ បណ្តាល ស្តពីី ចៅ កែម  
អាជា្ញា កណ្តាល កមែតិ «ក» កីឡា 
តែកា្វាន់ដូ ITF នៅ ពហុកីឡដា្ឋាន 
ជាតិ កាល ពី ថ្ងែសៅរ៍ ដោយ វគ្គ 
នែះ មាន សិកា្ខាកាម ចូល រួម ចំនួន 
៣០នាក់ មក ពី ១១ខែត្ត-រាជធានី 
ហើយ លោកគែជូន ជាតិ កូរ៉ែ ខង- 
ជើង រី ឆុលណំ មាន ខែសែ កែវាត់ 
ខ្មោ៨ដាន់ និង លោក បួនហីុង 
សុធីយ៉ា អគ្គលែខធិការ សហព័ន្ធ  
ជា គែ ូទ្ទែស សំខន់ ក្នងុ វគ្គ  នែះ។

ជាមួយ គា្នា នែះ លោក  លឹមហែង 
បាន បែប់ ទៅកាន់  ចៅ កែមអាជា្ញា- 
កណ្តាល ដែល ទើប បញ្ចប់ការ- 
សិកែសា ក្នងុ វគ្គនែះ តែវូ បំពែញ ការងរ 
ដោយ យុត្តធិម៌ ពែះ វគ្គ បណ្តះុ- 

បណ្តាល នែះរៀបចំ ឱែយមាន ឡើង 
ក្នុង គោល បំណង លើកកម្ពស់ 
សមត្ថ ភាព ធន ធាន មនុសែស ផ្នែក 
ចៅ កែម អាជា្ញា កណ្តាល ដើមែបី យក 
ទៅ អនុវត្ត នៅ លើ ទី លាន  ទំាង     
ការ បែកួត ថា្នាក់ជាតិ និង អន្តរជាតិ 
ពិសែស សមែប់ ដឹកនំា ការ បែកួត 
លើ បែភែទកីឡា នែះ នៅ សីុហ្គែម 
ឆ្នា ំ២០២៣។

រដ្ឋលែខធិការទីស្តកីារ គណៈ 
រដ្ឋមនែ្តី លោក បួន លឹមហែង 
បានថ្លែងនៅចំពោះ មុខ សិកា្ខាកាម 
ទំាង ៣០នាក់ នោះ ថា៖  «ក្នងុ នាម 
ជា ចៅ កែម អាជា្ញាកណ្តាល តែវូ-   
តែ មាន យុត្តធិម៌ ហើយ តែវូ ផ្តល់      
យុត្តធិម៌ដល់ភាគី  ដែលចូល រួម 
បែកួតទំាង អស់ ហើយ យើង តែវូ 
តែ បែកដថា ការងរ ដែល យើង 
កំពុង ធ្វើ នែះ គឺធ្វើ ដោយ ឆន្ទៈ ភាព- 
ស្មោះ តែង់ តែមឹ តែវូ  និង យុត្តធិម៌ 
បំផុត ដោយ ចែញ ពី បែះ ដូងផ្ទាល់ 
របស់ ខ្លនួ ជាអ្នក កាត់ សែចក្ត ីជា មុន 
សិន មុន ផ្តល់ការ វិនិច្ឆ័យ ដល់ 
កីឡាករ កីឡាការិនី ដែល ចូល រួម 
បែកួត»។

គួរបញ្ជាក់ ថា  តែកា្វាន់ ដូ ITF 
បាន ស្ថតិ នៅ ក្នងុ បែភែទ កីឡា ទំាង 
១៧  ដែល  គណៈកមា្មោធិការជាតិ 
រៀបចំ ការ  បែកួត សុីហ្គែម លើក 
ទ ី៣២ ឆ្នា ំ២០២៣  តែវូ ដាក់បញ្ចលូ 
ទៅ ក្នងុ សីុហ្គែម ឆ្នា ំ២០២៣ ហើយ 
ថា្នាក់ ដឹក នំា សហព័ន្ធ កីឡាតែកា្វាន់- 
ដូ ITF  កម្ពុជា បាន ពែយាករ ពី 
សន្ទសែសន៍ មែដាយ ថា កែមុ ITF  
របស់ ខ្លនួ នឹង អាច ដណ្តើម បាន 
មែដាយ មាស ចែើន ជាង ១០  ជូន 
បែទែស ជាតិ៕ 
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