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វិស័យដឹកជញ្ជនូ
បង្ហាញក្តីបារម្ភពី
ការបាត់ចំណូល
អាជីវកម្មដ៏ច្រើន

កម្មករជាង៥០០០
នាក់ដ្រលពិនិត្រយ
សុខភាពពំុមានរក-
ឃើញជំងឺកូវីដ១៩ទ្រ

WHOព្រមានអំពីគ្រះថ្នាក់ដោយ-
សារវីរុសខណៈចំនួនអ្នកសា្លាប់ជា
សកលកើនឡើងជាង២០មុឺននាក់

ក្រសួងការងរអនុញ្ញាតឲ្រយគ្រះឹសា្ថានសិក្រសាឯកជនផ្អាកការបង់ភាគ-
ទានដល់ប.ស.សខណៈឪពុកមា្តាយសិស្រសទាមទារបញ្ចះុថ្ល្រសិក្រសា

កូវីដ១៩ទម្ងន់១៦តោនប្រហ្រលជា១លានដុលា្លារដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពជុា
ក្រសួងការពារជាតិចិនផ្ដល់ជំនួយសមា្ភារព្រទ្រយប្រឆំាង

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ សមាគ ម ភ័ស្តុ ភារ- 
កម្ម កម្ពុជា (Cambodia Lo-
gistics Association) បាន 
បង្ហាញ ពី ការ ព្រយួ បារម្ភ ពី ផល- 
ប៉ះ ពាល់   ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ អាជីវកម្ម 
នៅ ក្នងុ   វិស័យ ឡូជីស្ទកិ និង ដឹក- 
ជញ្ជូន  ដ្រល កំពុង  បង្ក ឡើង 
ដោយសារត្រការរាតត្របាត  ន្រ  
ជំងឺ កូ វីដ ១៩។  ន្រះ បើ យោង - 
តាម ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ របស់ 
សមាគម ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពី   
ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

ស្រចក្តីថ្ល្រង... តទៅ ទំព័រ ៨

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ ក្រសួង ការងរ និង 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ បាន 
បទិ បញ្ចប ់ការត្រតួ ពនិតិ្រយ  សខុ- 
ភាព កម្មករដោយ ក្នងុ រយៈ ព្រ ល 
៥ថ្ង្រ កន្លង មក ន្រះ មាន កម្ម ករ 
ជាង៥ពាន ់នាក ់បានមក ទទលួ 
ការត្រួត ពិនិត្រយ ហើយ ក្នុងនោះ  
សំណក កម្មករចំនួន ១២៥ នា ក់ 
ត្រវូបាន យក ទៅ ពិនិត្រយ បន្ត បុ៉ន្ត្រ 
លទ្ធ ផល អវិជ្ជ មានពី ជំងឺ កូវីដ ១ ៩ ។

ស្រចក្ត ីប្រកាស របស់ ក្រសួង- 
ការងរ ចុះ ថ្ង្រទី២៤ ខ្រ ម្រសា  
ឱ្រយដឹង ថា ការត្រតួ ពិនិត្រយ សុខ  ភា ព 
ដ្រល មាន រយៈ ព្រល៥ថ្ង្រចា បព់ ី
ថ្ង្រ ទី ២០ដល់ ...តទៅទំព័រ  ២

កៃុង ហៃសឺ ណៃវៈ  ចំនួន អ្នក- 
សា្លាប ់សកល ដោយ សារ ការ ឆ្លង 
រីក រាល ដាល  វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ-
រ៉ូណ ប្រភ្រទ ថ្មី ដ៏ចម្ល្រក   បាន 
កើនឡើង រហូត ដល់  ជាង  ២០  
មឺុន នាក់  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
ខណៈ ដ្រល អង្គការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក(WHO)  បាន 
ព្រមាន ប្រឆាំង ចំពោះ ការ ផ្តល់   
« លិខិត ឆ្លង ដ្រន ធ្វើ ដំណើរ » 

សម្រប់ ក្រុម អ្នក ជំងឺ ដ្រល បាន 
ជាសះ ស្របើយ  ត្រវូ បាន គ្រ មើល 
ឃើញ ថា  ជា លទ្ធភាព   សម្រប ់
ប្រទ្រស ជា ច្រើន ដ្រល ត្រៀម 
បើក ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ ពួកគ្រ ឡើង- 
វិញ នោះ ។ 

អង្គការ សខុ ភាព ពភិព លោក  
បាន ប្រឆំាង « ការ ផ្តល់ លិខិត-
ឆ្លង ដ្រន » ប្រប ន្រះ  ដោយ សារ 
ពួក គ្រ  បានជា ...តទៅទំព័រ ១១

  ខន សា វិ 

 ភ្នពំៃញ ៈ ក្រសងួ ការងរ នងិ បណ្តុះបណ្តាល- 
វជិា្ជាជវីៈ បានសម្រច អនញុ្ញាតឱ្រយ គ្រឹះសា្ថានសកិ្រសា 
ឯកជន ផ្អាក ការបង ់ភាគទាន រយៈព្រល ៦ ខ្រ ទៅ 
ដល់ ប្រឡា ជាតិ  របប សន្ដសុិខ សង្គម  ( ប . ស . ស )  
ដ្រល ការសម្រច ន្រះ ធ្វើឡើង ស្របព្រល មាន ការ- 
ស្នើសុំពី គ្រឹះសា្ថាន ឧ ត្ត ម សិក្រសា កម្ពុជា  កាលពី ថ្ង្រ 
ទី ១០  ខ្រម្រសា ។ 

 លខិតិ ចុះ ថ្ង្រទ ី២៣ ខ្រម្រសា  របសល់ោក អិតុ 
សំហ្រង រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួង ការងរផ្ញើជូន លោក ហ្រ ង 
វ៉ាន់ដា ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល  ន្រ សមា គម- 

គ្រឹះសា្ថាន ឧ ត្ត ម សិក្រសា កម្ពុជា   បញ្ជាក់ថា ក្រសួង 
បាន អនុ ញ្ញាតឱ្រយ គ្រះឹសា្ថានសិក្រសា  ដ្រលជា សមា - 
ជិក ទាំង ១១៣  ន្រ សមាគម ឧ ត្ត ម សិក្រសា កម្ពុជា 
ផ្អាក ការបង់ ភាគ ទាន ដល់ ប . ស . ស ចាប់ពី ខ្រ 
ម្រសា  រហូតដល់ ខ្រកញ្ញា  ឆា្នាំ ២០២០  ។ 

 លិខិត  សរស្ររថា ៖« ក្នុងករណី សា្ថានភាព ន្រ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ត្រូវបាន បញ្ចប់ មុន ខ្រកញ្ញា  ឆា្នាំ  
២០ ២០ ព្រមទំាង មានការ ជូនដំណឹង ពី រាជ រដា្ឋាភិ- 
បា ល តម្រវូឱ្រយ គ្រះឹសា្ថានសិក្រសា គ្រប់ កម្រតិ  និង គ្រប់ 
ប្រភ្រ ទ ដំណើរ ការ ឡើងវិញ ។ នោះ គ្រះឹសា្ថាន សិក្រសា 
ដ្រ ល ជា សមាជិកន្រ សមាគម គ្រឹះសា្ថាន ឧ ត្ត ម- 
សិក្រសា កម្ពុជាត្រូវមាន កាតព្វកិច្ច ...តទៅទំព័រ  ៤

 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ ក្រ សួង ការ ពារ ជាតិ  

ចិន  បាន ផ្ដល់ ជំនួយ វ្រជ្ជសាស្ត្រ 
ដល់ ក្រសួង ការពារ ជាតិ កម្ពុជា 
ទម្ងន ់សរបុ  ១៦  តោន   មាន តម្ល្រ 
ប្រមាណ ១  លាន ដុលា្លារ  ហើយ 
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន   ស្រន     

បន្ត ក្រើន  រំឭក  កុំ ឲ្រយ ប្រជា ពលរដ្ឋ  
មើល ស្រល ជំងឺ កូវីដ ១៩  ទោះ បី   
ជា  កម្ពុជា ទទួល បាន ជំនួយ វ្រជ្ជ- 
សាស្រ ្តពី ចិន ច្រើន យ៉ាង ណ ក្ដី  
និង ២សបា្ដាហ៍ ចុង ក្រយ ន្រះ  
មិន មាន អ្នក ឆ្លង ជំងឺ ក៏ ដោយ។ 

 ក្រ សួង ការ ពារ ជាតិ កម្ពុជា   
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ បានទទួលសមា្ភារ- 

ព្រទ្រយ  សម្រប់ ប្រឆំាង នឹង  ជំងឺ- 
 កូវី ដ ១៩   ដ្រល ជា ជំនួយ របស់ 
ក្រសួង ការពារ ជាតិ  ចិន   ចំនួន 
១១ មុខ មាន ទម្ងន់ ប្រមាណ  ១៦ 
តោន   និង មាន តម្ល្រ ប្រមាណ ១ 
លាន ដុលា្លារ  នៅ  អាកាស យន- 
ដា្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្នំ ព្រញ។   ពិធី 
ប្រគល់  និង ទទួល សមា្ភារ ទាំង- 

ន្រះ   ធ្វើ ឡើង រវង លោក   ណឹម   
សុវត្ថ ិ  ទី ប្រកឹ្រសា របស់ រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រសួង 
ការ ពារ ជាតិ  លោក  ទៀ  បា ញ់  
និងជា អគ្គ នាយក ន្រ អគ្គ នា- 
យកដា្ឋាន នយោ បា យ   ក្រសួង- 
ការពារ ជាតិ   និង  លោក  Li Jing- 
feng អនុ ព័ន្ធ យោធា ន្រ សា្ថានទូត 
ចិន ប្រ ចាំ កម្ពុជា ។ 

 លោ ក   ណឹម   សុវត្ថិ   បាន ថ្ល្រង 
នៅ ឯ ពិធី ទទួល សមា្ភារទាំង នោះ 
ថា  ន្រះ ជា លើក ទ ី៣ ហើយ ដ្រល  
ក្រសួង ការពារ ជាតិ កម្ពជុា  ទទួល 
បាន ជនំយួ ក្នងុ ការ ប យទុ្ធ ប្រ ឆាងំ 
នឹង ជំងឺ កូវីដ ១ ៩  ពី ក្រ សួង ការពារ- 
ជាតិ ចិន។  

លោក ថា ...តទៅ ទំ ព័រ ២

ពិធី ទទួល សម្ភារ ពៃទៃយ បៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង វីរុសកូរូ៉ណា    ដៃល ចិន ផ្ដល់ឲៃយ កម្ពជុា  នៅ ពៃលានយន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ  កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខៃមៃសា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន



តពីទំព័រ១...ថ្ងៃទី២៤ ខៃ 
មៃសា តៃវូបាន បិទ បញ្ចប់ ហើយ ។ 

 សៃចក្តបីៃកាស ដដៃល បញ្ជា ក់  
ថា កៃសួង និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  បា ន 
ពិនិតៃយ សុខភាព កម្មករ ចំនួន 
៥០ ៤៥នាក់ ដោយ ដាក់ ឱៃយធ្វើ 
ច ត្តា ឡ ីសក័ នៅផ្ទះ១៤ថ្ងៃ ចនំ ួន 
៤៨២៣នាក់ និងដាក់ឱៃយ សា្នា ក់ - 
នៅ មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ក កមៃិត 
១ចនំនួ ៩៧នាកព់ៃមទាងំ ដា ក ់
ឱៃយ សា្នាក់នៅ មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ ក  
កមៃិត ២ ចំនួន ១២៥ នាក់។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា៖«គិត ចាប់ - 
ពី យប់ ថ្ងៃទី៩ ខៃមៃសា ដល់ 
ថ្ងៃទ២ី៤ ខៃមៃសា   គមឺាន រយៈ- 
ពៃល លើស១៤ថ្ងៃ ហើយ ក្នុង 
អំឡុង ពៃលនៃះកៃសួង សុខា - 
ភបិា លក ៏ពុបំាន រក ឃើញ ករ ណ ី
វិជ្ជមាន កូ វីដ១៩ ថ្មី និង យោង 
លទ្ធផល អវិជ្ជមាន នៃ ការធ្វើ 
តៃស្ត សំណាក ទំាង១២៥ ករណី ។ 

កៃសួង សមៃច បញ្ចប់ ការតៃ ួត -  
ពនិតិៃយ សខុភាព ដោយ រកៃសាទកុ 
តៃ មណ្ឌល ច ត្តា ឡី ស័ក កមៃិត 
២ ក្នងុ វទិៃយាលយ័ ជម្ព ូវន្តដើមៃប ីបន្ត  
តមដាន សា្ថានភាព សុខ ភាព 
កម្មករ ចំនួន ២០នាក់ ត ទៀត 

រហូតដល់ សា្ថាន ភាព សុខភាព 
អ្នក ទាងំ នៃះ អាច ទៅធ្វើ ច ត្តា ឡ-ី 
ស័ក នៅ តម ផ្ទះ បាន»។

កៃពី នៃះ កៃសួង ការងារបា ន 
បៃកាស ដល់ក ម្មក រ កម្មកា រិ  នី 
អាច ទាក់ ទង ទៅ កៃសួង សុខា -  
ភបិាល តមរ យៈ លៃខ១១៥ ឬ  
ទូរស័ព្ទ លៃខ០១២ ៨២៥ ៤២ ៤ 
ក្នុង ករណី ដៃលមាន អា ការ 
សងៃស័យ ណាមួយ បើ ទោះ មាន 
ការ បិទ បញ្ចប់ មណ្ឌល តៃតួ ពិនិ តៃយ  
សុខភាព កម្មករ រោង ចកៃ ទំាង 
១០កន្លៃង នៃះ ក៏ដោយ។

លោក ហៃង សរួ អ្នកនាពំាកៃយ 
កៃសងួ ការងារថ្លៃង ថា គតិតៃមឹ 
រសៀល ថ្ងៃអា ទិតៃយ នៅមាន បង- 
ប្អនូ កម្មក រ ចនំនួ ៦ របូ  ប៉ណុ្ណោះ 
ដៃល បន្ត សា្នាក់ នៅក្នុង មណ្ឌល 
ច ត្តា ឡីស័ក កមៃតិ២ ដើមៃបី ត ម- 
ដាន សុខភាព បន្ត។ លោក ថា៖ 
« យើង បាន ផៃសព្វផៃសាយ ជា សា ធា - 
រណ: និង ចំហ ចំពោះ ការពិនិ តៃយ 
សុខភាព នៃះ ដូច្នៃះ បងប្អូន គួរ 
សហការ ចៃញមក ពិនិតៃយ សុខ-  
ភា ព។ ទោះ យ៉ាង ណាគិត តៃឹម 
ថ្ងៃ (អាទិតៃយ)នៃះកមៃតិ ហានិ ភ័ យ 
របស់ បងប្អូន កម្មករ រោងចកៃ 
នៅ   ភ្នពំៃញ គ ឺបាន វលិ មក  ភាព- 
បៃកៃ តី វិញ ហើយ...»៕

តពីទំពរ័១...ជនំយួ លើក ទ១ី  
គឺ ការ បញ្ជូន កៃុម អ្នក ជំ នាញ ៤ 
នាក់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៥  មីនា  ជា- 
មួយ នឹង សមា្ភារបរិកា្ខា រមួយ ចំនួន  
ហើយ  លើក ទី២   គឺ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
៣១  មីនា  ដៃល ពៃល នោះ  កៃុម 
អ្នក ជំនាញ ចិន បាន នាំ យក 
សមា្ភារពៃទៃយ មក បន្ថៃម ទៀត ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖   « នៃះ ជា លើក 
ទី ៣  ដៃល យើង បាន ទទួល នូវ 
សមា្ភារឧប ករណ៍ សមៃប់ កិច្ច- 
ការ ដំណើរ ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំាង 
កវូដី ១៩។  ខ្ញុ ំអាច បញ្ជាក ់ជនូ ដៃរ 
ថា  យើង មាន វិធាន ការ ជា ចៃើន  
ជា ពិសៃស ផ្នៃក វៃជ្ជ សាស្តៃ យោធា។  
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ បាន 
 រួម ចំណៃក យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ការ 
បង្កើន សមត្ថភាព ក្នុង ការ រៀប ចំ 
នូវ គោល ការណ៍ ផៃសៃងៗ ក្នុង 
វិធាន វៃជ្ជ សាស្តៃ » ។ 

  លោក   Li  Jingfeng  អ នុ ព័ន្ធ 
យោធា នៃ សា្ថាន ទូត ចិន បៃ ចាំ- 
កម្ពុជា   បាន ថ្លៃង ក្នុង ពិធី នោះ ថា  
បៃទៃស ចិន  និង កម្ពុជា មាន 
ទំនុក ចិត្ត លើ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  
បៃៀប បាន ដចូ ជា ពៃកឹៃសា  បៃទៃស 
ទំាង ២តៃង  ជួយ គ្នា ក្នងុ គៃ លបំាក។   
បៃទៃស ចនិ  នងិ កម្ពជុា គ ឺជា បង- 
ប្អូន   ជា មិត្ត ដៃក ថៃប។  ចាប់ តំង- 
ពី មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
បៃទៃស ទាំង ២បា ន សហ ការ គ្នា 
ល្អ  ហើយ ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ។ 

 លោក ថ្លៃង តម រយៈ អ្នក បក- 
បៃ  ថា៖  « កៃ សួង ការ ពារ ជាតិ 
ចនិ  ក ៏ដចូ ជា កៃសងួ ការពារ ជាត ិ
កម្ពុជា  កង ទ័ព រំដោះ បៃជា ជន- 
ចិន  និង កង យោធ ពល ខៃមរ- 
ភូមិន្ទ បាន សហ ការ គ្នា យ៉ាង  
សុី ជមៃ ជា ពិសៃស លើ ការ ងារ 
ជរំញុ ការ គំទៃ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ មក  

ការ ផ្ដល់ ជំនួយ បៃឆាំង កូវីដ ១៩   
បច្ច ុបៃបន្ន យើង  រកៃសា បាន កិច្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិ ការ យ៉ាង សីុ ជ មៃ  និង 
គៃប់ ជៃងុ ជៃយ » ។ 

  លោក  បន្ត ថា  កង កមា្លាងំ បៃដាប-់ 
អាវុធ នៃ បៃទៃស ទាំង ២មាន 
ជំនឿ យ៉ាង មុត មាំ ថា នឹង  អាច 
យក ឈ្នះ ក្នុង សមរ ភូមិ បៃ យុទ្ធ- 
បៃឆាំង នឹង កូវីដ ១៩។  ចិន ក៏ 
កំពុង ស្ថិត ក្នុង យុទ្ធ នា ការ ផ្ដល់ 
ជំនួយ បៃយុទ្ធ បៃឆំាង នឹង កូវីដ ១៩  
ទៅ ដល់ បៃទៃស ផៃសៃង ទៀត នៅ 
លើ ស កល លោក ។ 

  លោក ថ្លៃង  ថា៖« សូម បង ប្អូន 
ទាំង អស់ ជឿ ជាក់ លើ បៃទៃស 
ចិន  កាល ណា ជំងឺ កូវីដ ១៩   មិន 
ទាន ់បញ្ចប ់ ជនំយួ របស ់បៃទៃស 
ចិន  នៅ តៃ មាន ជូន កម្ពុជា។   ពិធី 
ផ្ទៃរ បៃគល់ សមា្ភារ បៃឆាំង កូវីដ 
១៩ នៃះ  គឺ ជា សាកៃសី មួយ ដើមៃបី 
បញ្ជាក់ ពី ចំណង មិត្ត ភាព ជា 
បៃពៃ ណី រវាង បៃទៃស ទាំង ២  
នងិ កង ទព័ ទាងំ ២។  កង ទ័ព ទាងំ 
២នឹង កាន់ ដៃ គ្នា  បៃកៀក សា្មា គ្នា 
បៃយុទ្ធ បៃឆាំង យក ឈ្នះ កូវីដ 
១៩  និង រួម ចំណៃក ក្នុង ការ- 
ការពារ សុខសុ វ ត្ថិ ភាព  ក៏ ដូច ជា 
សុខុមា លភាព បៃជា ជន  និង រួម-  
ចំណៃក ក្នុង ការ ធ្វើ ឲៃយ សុី ជមៃ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ត ិការ  ចំណងមិត្ត-  
ភាព   រវាង  បៃ ទៃស ទំាង ២» ។ 

    លោក  ល ី សវុណ្ណ  អគ្គ នាយក- 
រង នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ភ័ស្តុភារ - 
ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៃ កៃសួង ការ ពារ ជាតិ  
និង ជា នាយក មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ កៃ- 
តុមា លា  បាន ថ្លៃង ក្នងុ ពិធី បៃគល់ 
សមា្ភារនោះ ថា  ចាប់ តំង ពី ថ្ងៃ ទី 
២៥  ខៃ មនីា  កៃសងួ ការពារ ជាត ិ
ចិន បាន បញ្ជូន កៃុម ឯក ទៃស ៤ 
នាក់   និង សមា្ភារ សមៃប់ ពិសោធ  រក 
វីរុស កូវី ដ ១៩  ជា ចៃើន។  កៃុម 
វៃជ្ជ បណ្ឌតិ ទាងំ ៤ បាន ឈរ ជើង 

នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ កៃតុមា លា  
ដោយ បាន ដំឡើង មា៉ាសុីន ពិ- 
សោធ  រក ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង បាន 
បណ្ដុះ បណា្ដាល កៃុម វៃជ្ជ សាស្តៃ 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ នៃះ  និង កៃុម វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត នៃ កង យោធ ពល ខៃម រភូ- 
មិន្ទ ទំាង មូល។  ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល 
នោះ  ផ្ដោត លើ របៀប ការ ពារ   ទប់- 
សា្កាត់ ការ រាត តៃបាត   និង ការ សមា្លាប ់
មៃ រោគ ។   កៃុម វៃជ្ជ បណ្ឌិត ចិន  
ទាងំ  ៤ របូ បាន ចុះទៅ យោធ ភមូ-ិ 
ភាគ ទី៤  ចំនួន ២លើក   ដើមៃបី 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ អំពី ការ ទទួល 
អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង នៅ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ បង្អៃកខៃត្ត សៀម រាប។   
កាល ពី ថ្ងៃ ទី២០  និង ២១  ខៃ 
មៃសា  កន្លង ទៅ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ 
ទាងំ ៤  បាន ចុះ ទៅ យក សណំាក 
ពី ពល រដ្ឋ  និង យោធា   សរុប ចនួំន   
៣៤០ សំណាក មក ធ្វើ តៃស្ត នៅ 
មន្ទីរ ពិសោ ធ ន៍ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ- 
កៃតុ មា លា  ប៉ុន្តៃ សំណាក ទាំង- 
អស់ អវិជ្ជ មាន ។   កៃុម គៃូ ពៃទៃយ 
ទាំង ៤នាក់  កំពុង រង់ ចាំ ធ្វើ តៃស្ត 
ទាហាន កម្ពុជា   ៣០០ នាក់  
ដៃល តៃវូ  តៃឡប ់មក ព ី ហ្វកឹហាត ់
នៅ   វៀត ណាម វិញ។  លោក ថា  
មន្ទីរ ពៃទៃយ ពៃះ កៃតុមា លា  មាន  
២ អគរ ដោយ មាន គៃ សរុប មិន 
កៃម ១២០ នាក់ ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖ « យើង បាន 
បៃងុ បៃៀប ខ្ពស ់ យើង ពុ ំមាន ខ្វល-់ 
ខា្វាយ អ្វី ទៀត ទៃ ។   បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ  
អ្វីៗ  ទាងំ អស ់យើង បាន យល ់ព ីវា 
អស់ ហើយ។  មិន ដូច ពី ដើម ទៃ  
ពីដើម យើង ងងឹត ដូច យប់   តៃ  
បច្ច ុបៃបន្ន នៃះ  យើង ភ្ល ឺ មិន មាន ប ញ្ហា 
អ្វី ទៀត ទៃ » ។ 

 គតិ តៃមឹ ថ្ងៃ អាទតិៃយ  ២៦  មៃសា  
មៃសិល មិញ  អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ 
កម្ពជុា នៅ សល់ តៃ ៥ នាក់ ប៉ណុ្ណោះ 
ដៃល កំពុង សមៃក ពៃយា បាល 

តម មន្ទរី ពៃទៃយ នានា  ខណៈ ដៃល 
មនិ មាន ករណី ឆ្លង ថ្ម ីក្នងុ រយៈ ពៃ ល  
២ សបា្ដោហ ៍ចងុ កៃយ។  ច ំនួន អ្នក- 
ឆ្លង នៅ ទៃងឹ តៃមឹ  ១ ២២  នាក់ ។ 

   លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី  ហុ៊ន សៃន 
កាល  ព ីមៃសិល មញិ  បាន កៃើន រំឭក 
ដល់  បៃជា ពល រដ្ឋ  ជា ពិសៃស 
យុវជន   និងកម្មករ  កម្មកា រិនី  ឲៃយ  
មាន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ជាប់ ជានិច្ច 
ជា មួយ នឹង ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩  ដ៏ 
កាច សាហាវ នៃះ បើ ទោះ បី កម្ពជុា  
បាន ទទួល ជំនួយ  វៃជ្ជ សាសៃ្ត ជា ចៃើ ន 
ពី បៃទៃស ចិន យ៉ាង ណា ក្តី។ ពល- 
រដ្ឋ ទាងំ អស ់មនិ  តៃវូ  មើល សៃល 
ចំពោះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ ដាច់ ខាត ។ 

 លោ ក សរ សៃរ នៅ លើ ហ្វៃស- 
ប៊ុក របស់ លោក   ថា៖   « កៃ អំពី 
ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ ហៃដា្ឋារ ចនា- 
សម្ព័ន្ធ ដៃល មិត្ត ចិន បាន ជួយ 
កម្ពុជា កន្លង មក  នៅ ពៃល នៃះ គឺ 
មិត្ត ចិន បាន បញ្ជូន កៃុម វៃជ្ជ- 
សាសៃ្ត  រួម ទាំង ជំនួយ ថា្នាំ ពៃទៃយ  
សមា្ភារ និង ឧបក រ ណ៍ បៃដាប់- 
បៃដាបៃើ បៃស់ ជាចៃើ ន សមៃប់ 
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩។  កម្ពជុា 
សមូ អរគណុ មតិ្ត ចនិ  នងឹ សមូឲៃយ 
ចំណង មិត្ត ភាព នៃ បៃទៃស ទាំង 
២កាន់ តៃ ល្អ រឹង មំា ដូច ដៃក ថៃប » ។ 

  លោក សៃ ី ឱ  វណ្ណ ឌីន  អ្នក នំា-  
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ បាល បាន 
ថ្លៃង បៃប់ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  
ភាព ជោគ ជយ័ មក ទល ់ពៃល នៃះ  
ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ការ ចម្លង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩  ឆ្លុះ បញ្ចាំង   ហើយ និង 
បញ្ជាក់ ពី បៃសិទ្ធភាព នៃ វិធាន- 
ការ របស់ លោក  ហុ៊ន  សៃន  ដៃល 
បាន ដាក់ ចៃញ បទ បញ្ជា នៃះ   ចំ 
ទិស ដៅ  ក ៏ដូច ជា ការ អនុវត្ត បាន 
ល្អ របស់ រដ្ឋ មន្តៃី សុខាភិ បាល   
និង កៃុម គៃូ ពៃទៃយ ជួរ មុខ  និង ការ- 
ចូ លរួ ម អនុវត្ត វិធាន ការ របស់ 
កៃសួង សុខា ភិ បាល ៕  
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កម្មករជាង...ក្រសួងការពារជាតិ...

គ្រពូ្រទ្រយកំពុងពិនិត្រយកម្មករនៅវិទ្រយាល័យជម្ពវូន្តពីថ្ង្រ២៤ម្រសា។រូប ជីវ័ន

មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសកំពុងពិចារណាសំណើសំុប្រគល់គោយន្តឲ្រយពលរដ្ឋវិញ
ឃុតសុភចរិយា

ក្រច្រះៈ មន្តៃ ីឧទៃយានុ រកៃសដៃ ន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃក បៃសព្វ 
កំពុ  ង ពិចារណា សំណើ របស់ 
លោក សូម សារិទ្ធ អភិបាល 
សៃុក សំបូរ ដៃល ស្នើ សូម ឲៃយ 
បៃគល់ គោយន្តកនៃ្ត១គៃឿង  
និង ម៉ូតូ១គៃឿង   ជូន  ពល រដ្ឋ ៣ 
គៃួសារ វិញ បនា្ទាប់ ពី បាន ចាប់ - 
ឃាត់   នៅ ពៃលពល រដ្ឋ ទំាង នោះ   
កំពុង បោះ បង្គោល  បៃមា ណ  
៥០ ០ ដើម   នៅ លើ ទី តំង ដី ពៃ 
បៃមាណ ១០ ហិក ត ដៃល នៅ 
ជាប់ ដី សៃ របស់ ពួកគត់ ។

លោក សារិទ្ធ បាន បៃប់ ភ្នំ - 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា 
យោង តម របាយ ការណ៍ ពី អា - 
ជា្ញាធរ ឃុំ ដៃល បាន បញ្ជូន មក  

កៃយ ពី ពិនិតៃយ ទីតំង កើត ហៃ តុ  
ឃើញ  ថា ពល រដ្ឋ ទំាង នោះបា ន  
បោះបង្គោល ហ៊ុមព័ទ្ធ  ដី ពៃ 
ដៃល នៅ ជាប់ នឹង ដី សៃ របស់ ពួក- 
គ ត់  ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« របាយ- 
ការ ណ៍ ដៃល មៃឃុំ បាន បញ្ជូន 
មក ទតី ំង នោះ គជឺា ដពីៃ  ប៉នុ្តៃ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ទាំង ៣គៃួសារ 
បោះ បង្គោល ហ៊ុមព័ទ្ធ សមៃប់ 
ទុក ចង គោ កៃបី របស់ ពួក គត់ 
និង ជៃក ម្លប់ នៅ ពៃល នឿយ ហ ត់ 
កៃយ ពីការ បង្ក បង្កើន ផល»។

បើ តម លោក សារទិ្ធ អ្នក ភមូ ិ
អះអាង ថា ពកួ គត ់គ្មាន បណំ ង  
វាតយក ដី នោះ ជា កម្ម សិ  ទ្ធ ិផ្ទា ល់  - 
ខ្លនួ ទៃ តៃការ បោះ បង្គោល របង 
គ ឺដើមៃប ីជយួ ការ ពារ កុឲំៃយមាន គៃ 
មក កាប ់ទន្ទៃន ដពីៃ នៅ  ទតី ំង 
នោះ តៃ ប៉ណុ្ណោះ ហើយ ថា គត ់

មិន ជំទាស់ ចំពោះ សមត្ថ កិច្ច ដៃ ល 
ដក ហូត យក បង្គោល របង នោះ - 
ទៃ តៃ សមូ អធៃយា សៃយ័  នងិ ផ្ដល ់
គោយន្ត ១ គៃឿង  និង ម៉ូតូ ១ 
គៃឿង ឲៃយ ពួក គត់ វិញ។ លោក 
បន្ត  ថា ៖«កៃយ ពី ពិនិតៃយ របាយ- 
ការណ៍ របស់ អាជា្ញាធរ ឃុំ ហើយ 
ខ្ញុំ បាន ទាក់ ទង ទៅ មន្តៃី  ជំនាញ 
ដើមៃបី សុំការ អធៃយា សៃ័យ ចំពោះ 
អ្នក ភូមិដៃល បាន ដឹង នូវ កំហុ ស  
របស ់ខ្លនួ ហើយ បៃគល ់វត្ថតុង 
ដៃល បាន របឹ អសូ នោះ ជនូ ពកួ- 
គត ់វញិតៃ ខាង មន្តៃ ី ជនំាញ គៃ   
បាន បៃប់ ថា គៃ នឹង ពិចា រណា 
សាជា ថ្ម ីចពំោះ ទង្វើ របស់ អ្នក- 
ភូមិ ទាំង នោះ» ។

លោកដួង ឆាយ សាវុធ បៃធា ន  
មន្ទីរ បរិសា្ថាន ខៃត្ត កៃចៃះ មិន 
អាច ទាក ់ទង សុ ំអធបិៃបាយ បាន 

ទៃ កាលព ីមៃសលិ មញិ ប៉នុ្តៃ លោ ក 
បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ ទ២ី៣  ខៃមៃសា    ថា កាល ថ្ងៃ 
ទី ២១ ខៃ មៃសា មន្តៃ ីឧទៃយានុ រកៃស 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃក បៃស ព្វ 
រួម សហ ការ ជា មួយ បៃជា សហ- 
គមន៍ បាន ចុះលៃបាត ពៃ  ដើមៃបី 
ទ ប់ សា្កាត់  បទ ល្មើស ធនធាន ធម្ម  - 
ជាតិ នៅ ក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ ពៃក បៃសព្វ  ហើយ បា ន 
បៃទះ ឃើញ ករណី បោះ បង្គោ ល  
ហុ៊មព័ទ្ធ ដីពៃ របស់ រដ្ឋធ្វើ កម្ម សិ ទិ្ធ 
ដោយ ខុស ចៃបាប់ មួយ កន្លៃង  នៅ  
ចំណុច បា៉ារុ៉ង ភូមិ សាសៃ្ត ឃំុ វឌៃឍ នៈ 
សៃកុ សំបូរ ។ បុ៉ន្តៃ កៃមុ ជន សងៃស័  យ  
បានរត ់គៃច ខ្លនួមនុ ពៃល កមា្លា ំង 
សមត្ថ កិច្ច ចូល ទៅ ដល់។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖«ទីតំង ដៃ ល 
តៃូវ បាន ...តទៅទំព័រ៤
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ព្រមានចាត់ការតាមច្របាប់លើអង្គការធ្វើសកម្ម-
ភាពផ្ទយុនឹងច្របាប់កំណត់តំបន់ការពារធម្មជាតិ

វ៉ន ដា រ៉ា
 
ភ្នំពេញៈ កៃសួង បរិសា្ថាន 

ពៃមាន អនវុត្ដ វធិាន ការចៃបាប ់ចពំោះ   
អង្គការ  សមាគម  មិន មៃន រដ្ឋា ភិ- 
បាល មួយ ចំនួន  កៃយពី ពិនិតៃយ 
ឃើញ ធ្វើ សកម្មភាព អនាធបិ តៃយៃយ  
ផ្ទុយ នឹង ចៃបាប់ កំណត់ នៅ ក្នុង 
តបំន ់ការពារ ធម្ម ជាត ិ ក្នងុ ចៃតនា 
ទចុ្ច រតិ ធ្វើ វទិ្ធងៃស នា បៃឆងំ នងឹ  រាជ- 
រដ្ឋា ភិ បាល លើ ការងារ គៃប់  គៃង 
និង អភិ រកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ។

កៃសួង បរិ សា្ថាន បាន អំពាវ នាវ 
ឲៃយ អង្គ ការ មិន មៃន រដ្ឋា ភិបាល  ឬ 
សមា គម នានា  ដៃល បាន និង 
កំពុង ធ្វើ សកម្ម ភាព ដោយ ខុស- 
ចៃបាប ់នៅ ក្នងុ តបំន ់ការ ពារ ធម្ម ជាត ិ  
បញៃឈប់ សកម្ម ភាព បៃប នៃះ ជា 
បនា្ទាន ់ដើមៃប ីចៀស វាង ការ បៃឈម-   
មខុ ដក ់គ្នា តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់។ នៃះ បើ 
តាម សៃច ក្តី ថ្លៃង ការណ៍ របស់ 
មន្តៃី នាំ ពាកៃយ កៃ សួង បរិ សា្ថាន  
ជុំវិញ ការ ធ្វើ សកម្ម ភាព អនា ធិប- 
តៃយៃយ របស់ អង្គការ មិន មៃន រដ្ឋា- 
ភិបាល និង សមា គម មួយ ចំនួន 
នៅ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  
កាល ពីថ្ងៃ ទី២៤  ខៃមៃសា។ 

សៃច ក្ដី ថ្លៃង ការ ណ៍  បងា្ហាញ ថា  
ថ្មីៗ នៃះ កៃ សួង បរិ សា្ថាន បាន- 
ពិនិតៃយ  ឃើញ ថា មាន អង្គ ការ  
មនិ មៃន រដ្ឋា ភបិាល  នងិ សមា គម 
មយួ ចនំនួ  ដៃល ពុ ំបាន ចុះ បញ្ជ ី ឬ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង តៃមឹ តៃវូ តាម ចៃបាប់ 
បាន នងិ កពំងុ ធ្វើ សកម្ម ភាព យ៉ាង 
អនា ធិប តៃយៃយ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាតិ  ដៃល ស្ថិត នៅ កៃម 
សមត្ថ កិច្ច គៃប់ គៃង របស់ កៃសួង 
បរិ សា្ថាន ។  សកម្ម ភាព បំពាន លើ 

ចៃបាប ់យ៉ាង គឃ្លើន បៃប នៃះ  ដោយ   
ជៃក កៃម សា្លាក ជា អ្នក សៃ ឡាញ ់
បរិ សា្ថាន  និង ធន ធាន ធម្ម ជាតិ  គឺ 
ជា ចៃតនា ទចុ្ច រតិ ក្នងុ ការ ធ្វើ វទិ្ធងៃស- 
នា បៃឆងំ នឹង រាជ រដ្ឋា ភិ បាល  លើ 
ការងារ គៃប ់គៃង  នងិ អភ ិរកៃស ធន- 
ធាន ធម្ម ជាតិ  តៃ ប៉ុណ្ណោះ។

សៃច ក្ដ ីថ្លៃង ការណ ៍បញ្ជាកថ់ា ៖ 
«ចំពោះ អង្គ ការ មិន មៃន រដ្ឋា- 
ភបិាលឬ សមា គម ណា  ដៃល នៅ 
តៃ បន្ត បំ ពាន ធ្វើ សកម្ម ភាព យ៉ាង 
អនា ធិប តៃយៃយ និង ខុស ចៃបាប់ ក្នុង 
តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  កៃ សួង បរិ- 
សា្ថាន គ្មាន ជមៃើស អ្វី  កៃ ព ីការ- 
អន ុវត្ត វធិាន ការ ចៃបាប។់  ជា ពសិៃស   
ចៃបាប់ ស្តី ពី តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ  
ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ នងិ បញៃឈប ់សកម្ម- 
ភាព  បៃប នៃះ ទៃ  ហើយ កៃសងួ ក ៏
ស្នើ សុំឲៃយ អាជា្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ ជួយ 
តាម ដន ពនិតិៃយ នងិ ចាត ់វធិាន ការ 
តាម ចៃបាប់  ទៅ លើ អង្គ ការ មិន 
មៃន រដ្ឋា ភិបាល ឬ សមា គម ណា 
ដៃល ធ្វើ សកម្ម ភាព ដោយ មិន 
មាន ចៃបាប់ តៃឹម តៃូវ »។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋលៃខា - 
ធិការ  និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ កៃសួង 
បរិសា្ថាន បញ្ជាក់ ពី មៃសិល មិញ ថា  
អង្គ ការ កៃ រដ្ឋា ភិបាល  សមា គម 
និង កៃុម បុគ្គល មួយ ចំនួន បាន- 
បៃពៃឹត្ត អំពើខុស ចៃបាប់ ដូច ជា បន្លំ- 
ខ្លួន ធ្វើជា មន្តៃី កៃសួង បរិ សា្ថាន  ឬ 
លួច យក ឈ្មាះ មន្តៃី ឧទៃយា នុរកៃស 
ទៅ បៃើ បៃស ់ដើមៃប ីជំរតិ ទារ បៃក់ 
ពី បៃជា ពល រដ្ឋ  និង ដើមៃបី ផល- 
បៃយោជន៍ ផៃសៃង ទៀត ។ ចំណៃក 
កៃុម  ខ្លះ ទៀត ជៃក កៃម សា្លាក  
សកម្ម  ជន បរ ិសា្ថាន បាន ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព ក្នុង តំបន់ ...តទៅទំព័រ ៦

មូលនិធិSBCសហការជាមួយអាជា្ញាធរមីនប្រឆំាងជំងឺកូវីដ១៩
រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈមលូ នធិ ិSir Bobby Charlton 
Foundation(SBC) អាជា្ញា ធរមីន និង 
អង្គការ  HALO Trust កាល ពី ថ្ងៃ២៤  មៃ- 
សា  បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ស្ត ីព ីការ ចលូ រមួ ការ ងារ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ការ- 
រាត តៃបាត ជងំ ឺកវូដី ១៩នៅ កម្ពជុា  តាម រយៈ 
ការ ឧបត្ថម្ភ នូវ សមា្ភារ ពី SBC មួយ ចំនួន ជូន 
ដល់ ពលរដ្ឋ ទាក់ ទង នឹង ការ បងា្កា រជំងឺ ឆ្លង 
បៃភៃ ទថ្មីនៃះ  ។

លោក សៃ ីប៊តុ  រតនា  នាយកិា មលូ នធិ ិSir 
Bobby Charlton បាន ថ្លៃង ក្នងុ ពិធី នោះ ថា 
ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់  និង ទប់ សា្កាត់ 
ការ រីក រាល ដល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  មូល និធិ 
Sir Bobby Charlton  បាន ឧប ត្ថម្ភគំទៃ 
ដល ់គមៃង មយួ ចនំ ួនដល ់អង្គការ  HALO 
Trust  អង្គ ការ សៃវា កម្ម អភវិឌៃឍ ន ៍ជន ពកិារ 
(DDSP) តាម រយៈ អាជា្ញា ធរ មីន  និង មូលនិធិ  
Golden West ។ នៃះ ជា កចិ្ច សហ ការ ក្នងុ 
ភាព ជា ដៃគូ រួមគ្នា ដើមៃបី បៃើបៃ ស់ នូវជំ នាញ 
សមត្ថភា ព ឧបក រណ៍ បរិ កា្ខារ និងថវិកា 
ដោយ គទំៃ ឲៃយអស ់លទ្ធ ភាព ក្នងុ រយៈ ពៃល 
បៃមាណ ៣  ខៃ ខាង មុខ នៃះ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថា  គមៃង នៃះ មា ន   ការ- 
ចៃក ជូន ពលរដ្ឋកៃ ីកៃនូ វ សមា្ភារ សមៃប់ បងា្ការ 
ជំ ងឺ កូវីដ ១៩  តាម រយៈ អាជា្ញាធរ មីន និង ការ- 
គំទៃ ការងា រអប់ រំយល់ ដឹងអំពី មីន និង 
បៃយុទ្ធ បៃឆំ ង ជំងឺ កូវីដ១៩។ កិច្ច សហ- 
បៃតិ ប ត្តិកា រនៃះធ្វើ ឡើង  រួមគ្នា រវាង អាជា្ញា- 
ធ រ មីន កម្ពុជា មូល និធិ SBC  និងអ ង្គការ  
Halo Trust។

លោក សៃ ីបុ៊ត  រតនា   បាន បន្ថៃម ថា កៃពី 
នៃះ   ក៏ មាន ការ ចៃក សមា្ភា រជូន គៃួសា រជន- 
ពកិារ កៃីកៃ សមៃ ប ់បងា្ការ ជងំឺ កវូីដ ១៩  នៅ 
ខៃត្ត ពោ ធិ៍សា ត់ ដៃល ជាកា រធ្វើ  រួមគ្នា រវាង 
អាជា្ញា ធរមី នក ម្ពជុា មូ លនិធិ  SBC និង អង្គ- 
ការសៃ វាក ម្ម  អភិវឌៃឍន៍ ជន ពិការ (DDSP) ។ 

លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថា៖ «[ក ម្មវិធី ក៏មាន ការ ]

បៃ យុទ្ធបៃ ឆំង នឹង កូ វី ដ១៩ នៅទូ ទំាងពិ ភព- 
លោក  និងនៅ[ក ម្ពជុា ]តា មរ យៈការ  ច្នៃបៃ ឌិ ត 
ផលតិ របាងំ មខុ វៃ ជ្ជសាសៃ្ត នងិ ការ អភវិឌៃឍ 
មា៉ាសីុន ផ្លុខំៃយល់ (បំព ង់អុ កសីុហៃសៃ ន៊) ជូនដ ល់ 
កៃ សួង សុខា ភិបា ល [កម្ពុ ជា] តាម រយៈ  
មូ លនិ ធិ Golden West ផង ដៃរ »។

លោក សៃ ីប៊តុ  រតនា  បាន លើក យក សារ  
របស ់លោក Lou McGrath នា យក បៃត-ិ 
បត្ត ិនៃ មលូ នធិ ិ SBC ដៃល បាន ផ្តា ំផ្ញើ តាម- 
រយៈ លោក សៃី ថា ៖«ពួកយើ ងទាំ ងអស់ គ្នា 
យល់ នូវ ទុក្ខ លំបាក របស់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ក្នងុ ពៃល នៃះ  ដូច គ្នា ទៅ  នឹង បៃទៃស របស់ ខ្ញុំ 
ផ្ទាល ់ផង ដៃរ នៅ ចកៃ ភព អង ់គ្លៃស។ ទោះ- 
ជា យ៉ាង ណា ក៏ដោ យ យើ ងទំាង អស់ គ្នា ដងឹ 
ថា យើង អាចកាត់ បន្ថយផ លប៉ះ ពាល់នៃ 
ជំងឺកូ វីដ បាន  បៃសិ នបើយើ ងមា នកា រយ ក- 
ចិត្តទុ កដ ក់ បៃុងបៃ យ័ត្ន ខ្ពស់» ។

លោក ទៃស រដ្ឋ មនៃ្ត ី លី ធុជ អនុ បៃធាន ទី១ 
អាជា្ញាធ រមីនបា នថ្លៃ ងក្នុ ងពិធី នោះ  ដោយ- 
វា យតម្លៃ ខ្ពស់ និ ងថ្លៃង អំណរគុណ ដល់ 
មូល និ ធិS B C ចំពោះ កិ ច្ចសហ បៃតិប ត្តកិារ 
ម នសុៃសធម ៌ នងិ ភាព ជាដៃ គ ូជា មយួ រាជ រដ្ឋា- 

ភិបាល កម្ពុ ជា ក្នុងការ ចូល រួ មការងា រ បៃ- 
យុទ្ធ បៃ ឆំងកា ររីករា លដល ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩នៅ 
តាម ស ហគ ម ន៍ រង ផល ប៉ះ ពាល់  ដោយសារ 
មី ន  និង សំណ ល់ជាតិ ផ្ទុះ ពីស ងៃ្គា ម។  

លោក បានថ្លៃងថា៖ « ទឹកចិ ត្ត ដ៏ស បៃបុ រស- 
ធម៌រ បស់ រាជរ ដ្ឋា ភិបាល  និងបៃជា ជននៃ 
ចកៃភ ពអ ង់គ្លៃស ចំ ពោះបៃ ទៃ ស និង បៃ- 
ជាជ ន ក ម្ព ុជាពិ ត ជាមិន អាចកា ត់ថ្លៃបា ន 
ឡើ យ» ។

យោង តាម អាជា្ញា ធរ មីន ថា  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី១៨  ខៃកុម្ភៈ  អាជា្ញាធរ មីន បាន ចុះហ ត្ថលៃ- 
ខាជា មួ យ មូលនិធិ SBC នៅច កៃភ ព អ ង់- 
គ្លៃ ស លើ កិច្ច សហ បៃ តិ បត្ត ិកា រមនុ សៃស ធម៌ 
ផ្នៃ ក កិច្ច សង្គៃះ ជ នពិកា រ ដោយសារ  មីននងិ 
សំណល់ ជាតិ ផ្ទុះ ពីសងៃ្គា មនៅ ក ម្ពុជា។  
តាម រយៈ មូលនិ ធិនៃះ អាជា្ញាធ រមីន គៃ ងនងឹ 
សហការ ជា មួយ កៃសួង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ  
ដើមៃបីរៀ បចំ  គមៃង សាង ស ង់មជៃឈម ណ្ឌ ល- 
ប  ណ្តុះ  បណា្តាល វិ ជា្ជា ជីវៈ ដល់  ជនពិ ការ 
ដៃលនឹ ងកា្លាយជា មជៃឈម ណ្ឌលគំ រូមួ យ  
ដើ មៃបីផៃស ព្វផៃសា យ បន្តទៅថា្នា ក់ តំ ប ន់ និង  
អន្ត រ ជាតិ ផ ងដៃរ ៕ 

ពិធីចុះហត្ថលេខារវាង SBC និងអាជ្ញាធរមីនកាលពីថ្ងេ២៤ មេសា។ រូបថត សហ ការី
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គោយន្ត១គ្រឿងដ្រល មន្ត្រ ីឧទ្រយានុរក្រស បាន រឹប អូស   ។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន 

ក្រសួងការងារអនុញ្ញាតឲ្រយគ្រះឹស្ថានសិក្រសាឯកជន...
តពីទំព័រ ១...ប ន្ត បង់ ភាគទាន ចាប់ ពី   

ខៃ ដៃល បាន ដំណើរការ តទៅ » ។ 
 ការសមៃច របស ់កៃសងួ ការងារ នៃះ 

ធ្វើឡើង សៃបពៃល គៃះឹសា្ថាន សិកៃសា 
ឯកជន មួយចំនួន កំពុង បៃឈម នឹង 
ការតវ៉ា ពី ឪពុកម្ដាយ សិសៃស ដើមៃបី ស្នើ- 
សុំឱៃយ បញ្ចុះ ថ្លៃ សិកៃសា នៅក្នុង អំឡុង 
ពៃល កពំងុ ផ្ទុះឡើង ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ដៃល 
តមៃូវឱៃយ សិសៃស សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អន- 
ឡាញ នៅតាម ផ្ទះ ។ 

 កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ឪពុកម្ដាយ សិសៃស 
បាននាំគ្នា ទៅ តវ៉ា នៅខាងមុខ សាលា 
អន្តរជាតិ សុី . អាយ . អៃ ហ្វឺ ស ត៍ (CIA 
FIRST International School) 
សាជាថ្មី ដើមៃបី ទាមទារ ឱៃយ សាលា នៃះ 
បញ្ចុះ ថ្លៃ សិកៃសា ៥០ ភាគរយ  សមៃប់ 
ថ្នាក់ សិកៃសា ចាប់ពី ថ្នាក់ ទី ១ រហូតដល់ 
ថ្នាក់ ទី ១២ និង ផ្អាក ការបងៃៀន  ចពំោះ 
ថ្នាក ់មត្តៃយៃយ សកិៃសា ។ ការ ទាមទារ នៃះ 
ខណៈ សាលា អាច បញ្ចុះតម្លៃ សិកៃសា 
បានតៃឹមតៃ  ១៥ភាគរយ  ពី ថ្នាក់ ទី ១ 
ដល ់ថ្នាក ់ទ ី១២ នងិ បញ្ចុះ ២៥ភាគរយ 
សមៃប់ ថ្នាក់ មត្តៃយៃយ សិកៃសា ។ 

 ជាមួយគ្នានៃះ កាលពី ថ្ងៃ  ទី ២២  ខៃ 
មៃសា នៅខាងមុខ សាលា អន្តរជាតិ 
ផ រ៉ា ហ្គ ន (Paragon Interna-
tional School) ក៏មន ការតវ៉ា ពី 

កៃមុ ឪពុកម្ដាយ សិសៃស ចំនួន ៩៧ គៃសួា  រ   
ផង ដៃរ ដើមៃប ីស្នើ សុឱំៃយ សាលា បញ្ចុះ ថ្លៃ 
សិកៃសា គៃប់ កមៃិត ចំនួន ៣០ភាគរយ 
ក្នុង ករណី កំពុង តមៃូវឱៃយ សិសៃស សិកៃសា 
តាម អន ឡាន និង ស្នើសុំ ពនៃយា រពៃល 
បិទ បញ្ច ប់ ការចុះឈ្មោះ សិសៃស  ចូល 
សិកៃសា ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ ។ 

 កាលព ីថ្ងៃទ ី២៤ ខៃ មៃសា  សមគម 
គៃឹះសា្ថាន ឧ ត្ត ម សកិៃសា កម្ពជុាបាន ចៃ ញ 
សៃចក្ដីអំពាវនាវ ទៅដល់ ឪពុកម្ដាយ 
សិសៃស តៃូវដាក់ ពាកៃយសុំ បញ្ចុះតម្លៃ 

សិកៃសា និង មិនគួរ បៃមូលផ្ដុំ គ្នា តវ៉ា  នៅ 
តាម សាលា ឡើយ ដើមៃបី ចៀសវង ជំងឺ- 
រតតៃបាត ក ូវដី ១៩ ។ ការអពំាវនាវ នៃះ 
ធ្វើ ឡើង ខណៈ សមគម បាន អះអាង 
ថ គៃះឹសា្ថានសិកៃសា ឯកជន ក៏ កំពុង រង- 
ផលប៉ះពាល់ យ៉ាងខា្លាំង  ដោយសារ 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ដៃរ ចាបត់ាងំពី មនការ- 
បៃកាស ផ្អាក សៃវ អប់រំ តាំងពី ថ្ងៃទី 
១៤  ខៃមីនា មក ។   សៃចក្ដីអំពាវនាវ 
សរសៃរថ ៖«សមគម គៃះឹសា្ថាន ឧ ត្ត ម- 
សិកៃសា កម្ពុជា ជឿជាក់ យ៉ាង មុតមំ ថ 

មតាបិតាឬអាណាពៃយាបាល សិសៃស 
នឹងចូលរួម ដោះសៃយ ដោយ ធ្វើ សមៃប - 
ទាន គ្នា ទៅវញិទៅមក នងិ ដោយ ភាព 
អត់ធ្មត់ បំផុត តាម វិធី ឈ្នះឈ្នះទំាង- 
អស់ គ្នា ដើមៃបី ឆ្លង ផុត ដំណាក់កាល 
លំបាក នៃះ ជាក់ ជា ពុំ ខាន ឡើយ » ។ 

 សមគម បន្តថ ខាង គៃឹះសា្ថាន 
សិកៃសា  ឯកជន កំពុង ជួបបៃទះ ការ- 
លបំាក  នងិ ប៉ះពាល ់យ៉ាងខា្លាងំ ដចូជា 
តៃវូ បន្ត បើកបៃក់ បៀវតៃសរ៍ ដល់ បុគ្គលិ ក 
បន្ត បង់ ឈ្នួល អគរ បន្ត បង់ ការបៃក់ 
និង បៃក់ ដើម ដល់ ធនាគរ និង ការ - 
ចំណាយ ផៃសៃងៗ ទៀត និង សៃបពៃល 
មនការ ធ្លាក់ចុះ បរិមណ សិសៃស ។ 

 បន្ថៃម ពីនៃះ គៃះឹសា្ថានសិកៃសា ឯកជ ន  
ខ្លះបានសមៃច បញ្ចះុ ថ្លៃ សិកៃសា ដោយ- 
ខ្លួនឯង ខណៈ  ដៃល ឪ ពុក ម្តាយ នៅ 
គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា  ផៃសៃងទៀ តកំពុង ស្នើ - 
សុំ បញ្ចុះតម្លៃ សិកៃសា ។ 

 ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  មិនអាច សុំ ការបញ្ជាក់ 
បន្ថៃម  ពី លោក ហៃង វណ្ណដា បាន ទៃ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ដោយសារ ទូរស័ព្ទ 
របស់ លោក មិន មន អ្នក ទទួល  ។ 

 លោក លមឹ សខុ ដៃល មនកនូរៀន 
នៅ សាលា អន្តរជាតិ សុី . អាយ . អៃ- 
ហ្វ ឺស ត ៍បាន ថ្លៃង កាល ព ីមៃសលិ មញិ ថ 
មកដលព់ៃលនៃះខាង សាលា មនិទា ន ់

សមៃច ទទួលយក ការស្នើសុំ ពី ខាង 
ឪពុកម្ដាយ នៅឡើយ ទៃ ថ្វី ដៃបិត មន 
ការតវ៉ា នៅខាងមុខ សាលា អស់ ចំនួន 
២ លើក មក ហើយ ក្ដី ។   

លោក បាន បញ្ជាកថ់ បច្ចបុៃបន្ន ខាង 
ឪពុកម្ដាយសិសៃស  បាន ពៃម សុំឱៃយ សា-
លា បញ្ចុះតម្លៃ សិកៃសា  ដៃល ធ្លាប់ ទាម - 
ទារ ចនំនួ  ៥០ភាគរយ ឲៃយ  មក នៅតៃមឹ 
ចំនួន  ៤៥ភាគ រយ វិញ បនា្ទាប់ពី មន 
ការជួយសមៃបសមៃលួ ព ីភាគ ីកៃសងួ 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា ។ 

 លោក លឹម សុខ បាន បញ្ជាក់ ថ ៖ 
« កូន ខ្ញុំ កំពុង រៀន សាលា ហ្នឹង មន ២ 
នាក់ ហើយ ក្នុង ១ឆ្នាំ  បង់ ខ្ទង់ ១មុឺន- 
ដុលា្លារ បើ បូក សរុប ទាំងអស់ ទាំង ថ្លៃ 
សៀវភៅ ថ្លៃ បច្ចៃកវទិៃយា ថ្លៃ រដ្ឋបាល ថ្លៃ 
សិកៃសា  និង ថ្លៃ សាលា  ហើយ អ្វីដៃល 
ពួកយើង សុំ នៃះគឺ សុំ បញ្ចុះតម្លៃ តៃឹម - 
តៃ  ៣ ខៃ ទៃ ក្នុង រយៈពៃល ដៃល កំពុង 
មន កូ វីដ ១៩ ហ្នឹង » ។ 

 កន្លងមក លោក រស់ សុ វចា អ្នក - 
នាំពាកៃយ កៃសួង អប់រំ ធ្លាប់បាន ថ្លៃង ថ 
កៃសួងអប់ រំ   និង រដា្ឋា ភិ បាលបាន លើក- 
ទឹកចិត្ត ឱៃយ គៃឹះសា្ថានសិកៃសា ឯកជន 
ទាំងអស់ តៃូវ ពិភាកៃសា ដោយ ខ្លួនឯង 
ជាមយួ ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ ដើមៃប ីរក ដណំោះ- 
សៃយ រួម  ៕

សាលាដ្រល មាតា បិតា សិស្រស  តវ៉ា ទាម ទារ សូម ឲ្រយ បញ្ចះុ តម្ល្រ សិក្រសា   ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី 

មន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសកំពុងពិចារណា...
តពីទំព័រ ២...ហុ៊មព័ទ្ធ នោះ  

មា ន  ទំហំ បៃមណ១០ហិកតា និង 
មន បង្គោល ចនំនួ៥០០ ដើម ។ 
មន្តៃី យើង រួម ទាំង បៃជា សហ - 
គមន៍  បាន រុះរី បង្គោល នោះ 
ចៃញ។ យើង  រឹប អូស វត្ថុ តាង 
មួយ ចំនួន ទៀត  រួម មន គោយ ន្ត  
កនៃ្ត១ គៃឿង ម៉ូតូ១ គៃឿង 
កាបំតិ ផ្គោក ់១ ដើម ពថូៅ១ នងិ 
ចប ជីក ១ »។ លោក បន្ត ថ៖ 
« នៅពៃល នៃះ មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស 
យើង កំពុង បន្ត សៃវ ជៃវ ស្វៃង - 
រកមខុ សញ្ញា ជន សងៃសយ័  ដើមៃប ី
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា  ការ »។

លោក គង់ នី អាយុ ៥២ឆ្នាំ 
តណំាង ពលរដ្ឋ ទាងំ  ៣ គៃសួារ 
បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថ ទីតំា ង 

ដ ីដៃល បាន បោះ បង្គោល គៃក ់
ហុ៊មព័ទ្ធ នោះ គឺជា ដី ពៃ ដៃល នៅ 
ជាប់ នឹង ដី សៃ របស់ ពួក លោក ។ 

លោក យុន សីុម មៃឃំុ វឌៃឍ នៈ 
ថ្លៃង ថ លោក រួម ទំាង មន្តៃ ីកៃមុ- 
បៃឹកៃសា ឃុំ និងមៃភូមិ អនុ ភូមិ 
បៃធន កៃមុ ក្នងុ មូល ដា្ឋាន ឃំុ វឌៃឍ នៈ  
បាន ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ មើល ទីតាំង 
ដី ដៃល តៃូវ បាន បោះ បង្គោល 
ហ៊ុមព័ទ្ធនោះហើយឃើញថ 
ទតីា ំងនោះ គ ឺជាដ ីពៃ ដៃល នៅ 
ជាប់ នឹង ដី សៃ របស់ ពល រដ្ឋ ។  

បើ តាម លោក ឆយ សាវុធ 
ដីនោះជាដី ក្នងុ តំបន់ ដៃន ជមៃ ក  
សត្វ ពៃ ពៃក បៃសព្វ ហើយ 
ទីតាំង នោះ ជាចំណុច ឆ្លង កាត់ 
នៃ សត្វ កា្ដាន់ ដៃល កំពុង រង គៃះ  
និង ជិត ផុត ពូជ ៕ 
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មន្ត្រ ីសុខា ភិបាល ពិនិត្រយ កម្ដៅ លើ កង កម្លាងំ មួក ខៀវ រករោគ សញ្ញាកូវីដ ១៩។ រូបថត សហ ការី

កងកម្លាងំរក្សាសន្តិភាពកម្ពជុាក្នងុប្ទ្ស
ម៉ាលី៣នាក់ឆ្លងកូវីដ១៩ត្ស្ថតិក្នងុភាពល្អ

 ឡុង   គីម ម៉ារី តា 
 
ភ្នំ ព្រញៈ លោក សៃី   កុសល   

ម៉ាលី ដា  អ្នក នាំ ពាកៃយ មជៃឈ- 
មណ្ឌល ជាត ិរកៃសា សន្ត ិភាព   បាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា  កង ទព័ មកួ ខៀវ កម្ពជុា 
ចំ នួន  ៣រូប ដៃល បាន ឆ្លង វីរុស 
កូវីដ ១៩   នៅ ក្នុង តំបន់ បៃ សក- 
កម្ម   នៃ បៃ ទៃស ម៉ាលី  ពួក គៃ 
ស្ថិត ក្នុង សា្ថាន ភាព ល្អ បៃ សើរ 
ខណៈ ដៃល កង ទ័ព មួ ក ខៀវ កម្ព ុជា 
ដ ទៃ ទៀត   កំ ពុង បន្ត តាម ដាន 
សុខ ភាព   ហើយ មិន ទាន់ មន 
ករណី ឆ្លង ថ្មី នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

 លោក សៃី   កុសល   ម៉ាលី ដា  
បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កា ល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា   ក្នុង ចំ ណោមកង- 
កម្លាំង មួក ខៀវ រ បស់ អង្គ ការ 
សហ បៃ ជា ជាតិ ទាំង អស់   ដៃល 
កំ ពុង បំ ពៃញ បៃ សកកម្ម នៅ បៃទៃ ស  
ម៉ាលី   ក្នុង នោះ មន ៣០ នាក់  
បាន ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក្នុង នោះ  
រួម  ទំាង កង កម្លាងំ មួក ខៀវ កម្ព ុជា   
ចំនួន   ៣ នា ក់។  លោក សៃី  បន្ត 
ថា  ពួក គៃ ទាំ ង ៣ នាក់  មន 
បៃសុ  ២ នាក ់នងិ សៃ ីម្នាក ់  កពំងុ 
តៃវូ បាន អង្គ ការ សហ បៃ ជា ជាតិ   
ពិនិតៃយ តាម  ដាន នៅ ក្នុង តំបន់  
បៃ ស កកម្ម   គី ដាល  ដោយ មន 
សា្ថាន ភាព ល្អ បៃ សើរ ជាង មុន   
បនា្ទាប ់ព ីទទលួ បាន ការ ពៃយា បា ល  
យ៉ាង យក ចិត្ត ទុកដាក់បំ ផុត ។ 

 លោក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា ៖ « សា្ថាន- 
ភាព របស់ ពួក គាត់ ៣នាក់   មន 
ភាព ធូ រសៃបើយ ជាង មុន  គាត់ ចាប់- 
ផ្តើម មន កម្លាងំ  កម្តៅ របស ់គាត ់  
ចាប់ ថយ ពី  ៣ ៨ អ ងៃសា សៃ   មក 
នៅ ៣៧អងៃសាសៃ  ហើយ ម្នាក់ 
នោះ ឃើញ   ធូ រសៃល ជាង គៃ  
ដោយ ឡៃក ម្នាក់ ទៀត ឃើញ 
មន   អាការក្អក ។   ប៉ុន្តៃ បើ ធៀប 

ទៅ នងឹ សា្ថាន ភាព ព ីមនុ  ការ យក 
សំណាក មក តៃួត ពិនិតៃយ ហ្នឹង   គឺ 
ពួក គាត់ ធូ រចៃើន ជាង មុន » ។

 គណ នី ហ្វៃស បុ៊ក   កង អនុ- 
សៃនា ធ ំកម្ទៃច គៃប ់មនិ ទាន ់ផ្ទុះ 
លៃខ ២៣១  ប ំពៃញ បៃស កក ម្ម 
នៅ សាធា រ ណ រដ្ឋម៉ា លី  បាន 
ឆ្លើយ តប ជា មួ យ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
តាម រយៈ ហ្វៃស បុក៊ ឆត   កាល- 
ពីថ្ងៃ មៃសិល មិញ ថា  ពួក គៃ នៅ ទី- 
នោះ  គឺ កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថាន ភាព 
បៃ កៃ តី   ប៉នុ្តៃ បាន បង្វៃរ សនំរួ ទៅ 
ថា្នាក់ លើ វិញ ។ 

 គណ ន ីដដៃល នោះ  បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖ « អរ គុណ បៃ ជា ជន កម្ពុ ជា 
ដៃល តៃង តៃ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ មក 
លើ ក ង កម្លាំង  រកៃសា សន្តិ ភាព ដៃល 
 បំ ពៃញ បៃស ក កម្ម   អ . ស . ប » ។  

 លោក  សៃី   កុសល   ម៉ា លី ដា   
បាន អះ អាង ថា  កង កម្លាងំ រកៃសា- 
សន្តិ សុខ កម្ពុជា ដៃល កំ ពុង បំ- 
ពៃញ បៃស កក ម្ម នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស 
ម៉ាលី តៃវូ បាន បៃង ចៃក មន ដូច- 
ជា តំបន់ បា ម៉ា កូ មន ម្នាក់   តបំន ់
គី ដាល់   ៨២ នាក់   តំបន់ ទៃ សា- 
លី ត  ៧ ២ នាក់, តំ បន់ ហ្កាវ   
១០៥ នាក់ ,  តំ បន់ ទុំ បុក ទូ   ២១ 
នាក់   និង តំបន់ ម៉ប់ ទី   ១៨ នាក់ ។

 លោក សៃី  កុសល   ម៉ាលី ដា   
បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  កង ទ័ព មកួ- 
ខៀវ កម្ពុជា ដៃល កំពុង បំពៃញ 
បៃស កកម្ម នៅ កៃ បៃទៃស  តៃវូ 

បាន ណៃ នាំ ឲៃយ បន្ត បង្ការ  និង 
 ការ ពារ ពី ការ ឆ្លង នៃ ជំងឺ កូវដី ១៩  
ខណៈ ដៃល កង ទ័ព មួក ខៀវ 
របស់ កម្ពុ ជា  ក៏ តៃូវ បាន ណៃ នាំ 
ឲៃយ ផ្អាក ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វៃនគា្នា ជា 
បណោ្តោះ អា សន្ន   រហតូ ដល ់ចងុ- 
ខៃ មិថុនា   ទើប មន ការ សមៃច 
ជា ថ្មី ផង ដៃរ ។  

 លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង 
ធ្វើ ( ពិនិតៃយ )  ក្នុង ករណី ដៃល 
គាត់ បាន បៃ សៃ័យ ទាក់ ទង គា្នា 
ផ្ទាល់  ដៃល កើត កូវដី១៩  ហើយ 
នឹង មន រោគ សញ្ញា គួរ ឲៃយ កត់- 

សម្គាល់ ។  
 លោក  សៃ ី បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ក្នងុ 

ច ំណោម កម្លាងំ     ដៃល បៃ ត ិបត្ត-ិ 
ការ នៅ បៃ ទៃស ម៉ា លី ទាំង មូល 
នោះ មនិ ទាន ់ទទលួ បាន ដ ំណងឹ 
ថា  មន អ្នក ផ្ទុក ទៀត ឬ យ៉ាង- 
ណា ទៃ ។ 

 តាម មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ រកៃសា 
សន្តិ ភាព   បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ  កង ទ័ព 
មកួ ខៀវ កម្ពជុា ចនំនួ ៧៨៧ នាក ់ 
ក្នុង នោះ រួម មន ស្តៃី ចំនួន ៧៦ 
នាក់ បាន និង កំពុង បំពៃញ បៃស- 
 ក កម្ម កៃម ឆតៃ របស់ អង្គ ការ- 
សហ បៃ ជា ជាតិ នៅ តាម តំបន់ 
បៃស កក ម្ម នា នា រួម មន សា- 
ធារ ណ រ ដ្ឋ សូ៊ ដង់   សា ធារ ណ រដ្ឋ - 
សូ៊ ដ ង់ ខាង តៃបូង  ល ីបង ់  អា ្រហ្វកិ 
កណា្តោល    ម៉ា លី  និង នៅ បៃទៃស 
យៃ ម៉ៃន ៕ 

នគរបាលកំពុងសាកសួរឧត្តមស្នីយ៍ម្នាក់រឿងឈូសដីព្
វ៉ន ដារ៉ា 

ស្ទងឹ ត្រងៈ  ស្នង ការ ដា្ឋាន នគ រ - 
បាល ខៃត្ដ ស្ទងឹ តៃង កំពុង សា ក-  
សួរ និង កសាង សំណំុ រឿង ករ ណី 
មនៃ្ត ីយោធា ឋានៈ ឧត្តម សៃនីយ៍ - 
ទោ ម្នាក់  ឈ្មោះ ចាន់ សំអាត 
ទៅ តុលាការ បនា្ទាប់ ពី បាន  ឃា ត់ - 
ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៣  ខៃ មៃសា   
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឈូស ឆយ ដី - 
ពៃ របស់ រដ្ឋ ជិត ៧០ ហិកតា  នៅ  
ភូមិ សៃ ឡៅ  ឃុំ អន្លង់ ជៃ  សៃុក 
ថា ឡា បរិ វ៉ាត់ ។

លោក  ម៉ៃន  គងុ  អ្នក នា ំពាកៃយ 
រដ្ឋ បាល សាលា ខៃត្ដ ស្ទឹង តៃង   
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ថា កៃយ ពៃ ល 
កម្លាងំ នគរ  បាល ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  
ឃាត់ ខ្លួន  ឈ្មោះ  ចាន់  សំអាត  
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ករណី ឈូស ឆយ ដី - 
ពៃ រប ស់ រដ្ឋ ជិត៧០ហិក  តាកា ល- 
ព ីថ្ងៃ ទ ី២៣  ខៃ មៃសា  រហតូ មក 
ដល ់ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ  សមត្ថ កចិ្ច នៃ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត ស្ទ ឹង  - 
តៃង  កំពុង បន្ដ សាក សួរ  និង 
កសាង សំណំុ រឿង នៅ ឡើយមិ ន   - 
ទាន់ បាន បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ 
នោះ ទៃ ។ លោក ថា ៖«  រហតូ មក 
ដល ់ពៃល នៃះ  ខ្ញុ ំមនិ ទាន ់ដងឹ ថា 
តើ នីតិ វិធី បន្ត នោះ  ដល់ ដំណាក់ - 

កាល ណា ហើយ ទៃ  ដោយ សារ 
តៃ ស្ថតិ  ក្នងុ ថ្ងៃ សៅរ -៍អាទិតៃយ »។ 

លោកគងុ  បញ្ជាក ់ថា កៃយ 
សមត្ថ កិច្ច ចុះ ពិនិតៃយ ជាក់ ស្ដៃង 
កន្លៃងឈសូ ឆយ ដ ី ពៃ នោះ  គ ឺ
មន ទំហំ ជិត  ៧០ហិកតា  និង 
ឃាត់ បាន គៃឿង ចកៃ  ឈូស ឆ យ  
ដី ពៃចំ នួន  ៣គៃឿង ផង ដៃរ ។ 
លោក បន្ត ថា  ការ អនុ វត្ដ វិធាន កា រ 
នៃះ  គឺ ធ្វើ ឡើង តាម បញ្ជា របស់ 
លោក អភិ បាល ខៃត្ត ស្ទឹង តៃង  
ដៃល  បាន បញ្ជា ឲៃយ កម្លាងំ ចមៃុះ 
ចុះ ទៅ ចាប ់របឹ អសូ យក គៃឿង- 
ចកៃ និង ឃាត់ ខ្លួន ឈ្មោះ  ចាន់  
សំអាត  នៅ ទី តាំង ដៃល កំពុង 
ឈូស ឆយ ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ នោះ ។ 

លោក អូត សីុវុតា្ថា ស្នងការ- 
នគរបាល ខៃត្ដ ស្ទងឹ តៃង  មិនអាច 

ទាក់ទង បានទៃ   ពីមៃសិ លមិញដោយ   
ទូរ ស័ព្ទ  របស់ លោ ក គា្មោន  អ្នក ទទួល ។ 

លោក  ប៊ី វណ្ណី  មនៃ្ដី សមៃប- 
សមៃួល សម គម អាដ ហុក  
បៃចំា ខៃត្ដ  ស្ទងឹ តៃង លើក ឡើ ងថា  
តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់  ករណី ឃាត់ ខ្ល ួន 
ជាក់ ស្ដៃង ពៃល កំពុង ឈូស ឆ យ  
ដី ពៃ របស់ រដ្ឋ បៃប នៃះ  សមត្ថ - 
កិច្ច តៃូវ តៃ ចាត់ ការ តាម នីតិ វិធី 
ហើយ បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ ។

លោ ក ថា ៖« យើង អបអរ សា ទរ  
ចំពោះ ការ អនុវត្ដ ចាត់ វិធាន ការ ការ- 
 ពារ ផល បៃយោ ជន៍ ឬ ក៏ ទៃ ពៃយ  សមៃបត្ដ ិ
របស់ រដ្ឋ បៃប នៃះ ។  យើ ង ក៏ចង់ 
ឃើញ ការ ឃាត់ ខ្ល ួន  ចំពោះ មនៃ្ដ ីមួយ 
ចំនួន ទៀត ដៃល កំពុ ង  រំលោភ យក 
ដីរដ្ឋ មក ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធ ិផ្ទាល់ ខ្លនួ ដោយ 
យក អំណា  ច ទៅ បៃើ បៃស់ »៕

ឧត្តម ស្រនីយ៍  យោ ធា ដ្រល ឈូស ដី ព្រ កំពុង ត្រវូ សាក សួរ ។ រូបថត េ្រហ្វសញូវ

សា្ថាន ភាព របស់ ពួក គាត់ ៣នាក់  មន ភាព ធូរ- 
ស្របើយ ជាង មុន  គាត់ ចាប់ ផ្ដើម មន កម្លាំង  កម្ដៅ របស់ 
គាត់ចាប់ ថយ ពី  ៣៨ អង្រសាស្រមក   នៅ ៣៧ អង្រសាស្រ 
ហើយ ម្នាក់ នោះ ឃើញ ធូ រស្រល ជាង  គ្រ ដោយ ឡ្រក 
ម្នាក់ ទៀត ឃើញមន អាការក្អក... 



តើការអាស្រយ័ផលលើដីដោយមានការបញ្ជាក់ពីភូមិឃំុស្របច្របាប់ឬទ្រ?
គឹមសារុំ

កាលពីថ្ងៃចន្ទសប្ដាហ៍មុនភ្ន-ំ
ពៃញប៉ុស្ដិ៍បនចុះផៃសាយមួយ
វគ្គរចួមកហើយជុវំញិមលូហៃតុ
នៃការឃាត់ខ្លនួអ្នកសីុឈ្នលួភ្ជួរ
ដីខុសចៃបាប់(ម្ចាស់យកដីរដ្ឋ)
ដៃលអាចកើតចៃញពីបណ្តឹង
របស់សាមីអង្គភាពឬចណំាត-់
ការរបស់មនៃ្តីនគរបលយុត្តិធម៌
ចំពោះការបៃពៃឹត្តបទល្មើស
ជាក់ស្តៃង តាមរយៈការបក-
សៃយរបស់លោកផុនធារិន
មៃធាវីនៃកៃុមហ៊ុនមៃធាវីលី
ហ្គលសៀលមនការិយាលយ័
នៅផ្ទះលៃខ១០ផ្លវូ១០៥ភូមិ-
បក់ទូកសង្កាត់ទួលសង្កៃ១
ខណ្ឌឫសៃសីកៃវរាជធានីភ្នំពៃញ។
រីឯនៅថ្ងៃចន្ទនៃះភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍
សូមលើកយកវគ្គបញ្ចប់មក
ផៃសព្វផៃសាយតាមរយៈលោកមៃ-
ធាវីដដៃលមនខ្លឹមសារដូច
ខាងកៃម៖

ចុះប្រសិនបើអ្នកអាស្រ័យ
ផលលើដីនោះ២០ឆ្នាំដោយ
មានការបញ្ជាក់ពីម្រភូមិម្រន
តើដីនោះអាចចាត់ទុកថាជាដី
កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដាំដំណាំ
បានទ្រ?
យោងតាមមតៃ៣០នៃ

ចៃបាប់ភមូិបលឆ្នាំ២០០១ចៃង
ថា “បុគ្គលទាំងឡាយដៃល
បនអាសៃ័យផលនៃភោគៈ
ដោយសន្តិវិធី និងមិនមន
ជទំាស់ចាប់ពី៥(បៃ)ំឆ្នាំយា៉ាង
តិចគិតមកដល់កាលបរិច្ឆៃទ
នៃការបៃកាសចៃបាប់នៃះលើ
អចលនវត្ថុដៃលមនលក្ខណៈ
តៃមឹតៃវូតាមចៃបាប់ក្នងុការកាន-់
កាប់ជាឯកជនមនសិទ្ធិស្នើសុំ
បណ្ណកម្មសិទ្ធិសា្ថាពរ”។ក្នុង
ករណីនៃះបៃសិនបើបៃជា-
ពលរដ្ឋតៃូវបនអាជា្ញាធរភូមិឃុំ
ទទួលសា្គាល់ការកាន់កាប់និង
អាសៃយ័ផលលើដីរបស់បៃជា-
ពលរដ្ឋគាត់[មៃភូមិ]ហើយ

បៃជាពលរដ្ឋបនកាន់កាប់ដី
នោះ ដោយជាប់លាប់រយៈ-
ពៃល៥ឆ្នាំជាប់ៗគា្នាមុនចៃបាប់
ភូមិបលឆ្នាំ២០០១ចូលជា
ធរមននោះបៃជាពលរដ្ឋដៃល
កពំងុកាន់កាប់អាចតៃវូចាត់ទុក
ថាជាកម្មសិទ្ធកិរសៃបចៃបាប់នងិ
អាចស្នើសំុចុះបញ្ជីលើអចលន-
វត្ថុនោះបន។
ប្រសិនបើដីនោះខាងជំនាញ

សុរិយោដីមិនបានច្រញប្លង់ 
កម្មសទិ្ធឲិ្រយទ្រត្រប្រជាពលរដ្ឋ
បានរស់នៅអាស្រ័យផលលើ
ដីនោះរយៈព្រល៥ឆ្នាំឡើងទៅ
តើអាចថាដីនោះកា្លាយជាកម្ម-
សិទ្ធិរបស់អ្នករស់នៅលើដី
នោះបានទ្រ?
ក្នុងករណីនៃះបៃសិនបើបៃ-

ជាពលរដ្ឋបនកាន់កាប់ដីរយៈ-
ពៃល៥ឆ្នាំឬលើសពី៥ឆ្នាដំោយ

មិនអនុលោមតាមមតៃ៣០
នៃចៃបាប់ភូមិបលឆ្នាំ២០០១
នោះអ្នកកាន់ដីនោះមិនអាច
កា្លាយជាកម្មសិទ្ធិករបនឡើយ។
ដូចគា្នានៃះដៃរតាមមតៃ៣២
នៃចៃបាប់នៃះអចលនវត្ថុទាំង-
ឡាយដៃលមិនអាចកា្លាយជា
កម្មសិទ្ធិនៃអ្នកកាន់កាប់សៃប
តាមចៃបាប់នៃះក្នុងករណីភោគី
(អ្នកកាន់កាប់)បំពៃញមិន
បននូវលក្ខខណ្ឌនៃចៃបាប់ដោយ
ហៃតុមកពីលក្ខណសមៃបត្តិរបស់
ខ្លួនជាភោគីកៃងបន្លំឬដោយ
ឥរិយាបថរបស់ខ្លួនជាភោគី
ដៃលលួចលាក់នឹងចៃបាប់ឬដៃល
មិនចៃញមុខឬជាភោគីដោយ
បៃើហិងៃសា។ចំណៃកឯមតៃ
១៧ក៏បនហាមឃាត់ចំពោះ
ការចាប់យកដីតាមទំនើងចិត្ត
ណាមួយទៃពៃយសមៃបត្តិឯកជន
របស់រដ្ឋ ឬរបស់នីតិបុគ្គល
សាធារណបនឡើយចាប់ពី
ចៃបាប់នៃះចូលជាធរមន៕

លោកម្រធាវីផុនធារិនកាលពីកន្លងមក។ រូបថតសហការី
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ចា ង��ងនិងអគ�នាយក
លី�ៃសៃង
និពន្ធនាយក

ចូសហូពូរ�ូសុតមៃន
ប្រធា ន�្រប់�្រងកា រីនិពន្ធ

សំរិទ្ធ
អនុប្រធា ន�្រប់�្រងកា រីនិពន្ធ

សូវិសា ល
អនុប្រធា ន�្រុមអ្នកយកព័ត៌មា ន

� ក់សា�ងលី
កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នជា តិ
វងៃសសុខៃង,ពៃុំភ័កៃ្ត

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា ន�្រដ្ឋកិច�
�៉ៃគុណមករា

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា ន�្រដ្ឋកិច�
រា�ន់រីយ

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា នអន្តរជា តិ 
បៃក់សា យ

កា រីនិពន្ធជីវិតកម្រ�ន្ត
ប៉ាន់សុីម៉ាឡា

កា រីនិពន្ធរងជីវិតកម្រ�ន្ត
ប៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�្រព័ត៌មា នកី� 
ណៃមវណ្ណៈ

កា រីនិពន្ធ�្រហទំព័រ
លា ង� ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ�ស់
មសសុខជា ,នៀម�ៃង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមម៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខៃងសុខគនា�
អ្នកបក�្រ

ប៊ុនផលា្លា,សៃតកីឡា ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី

កា រីរូបថត
ហៃងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា�នរងៃសី
អ្នក�្រស�្រ�លអក��វិរុទ្ធ

�ៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្រធា ន�្ន្រកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុកៃភីរៈ
�្ន្រករចនា ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន្រករចនា�្រហ�ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រកផ្រ�យ� ណិជ�កម� 
�ៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�ៃត,017578768
បៃជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983
ប្រធា ន�្រកចាយកា�្រតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រធា ន�្រកចាយកា�្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្រធា ន�្ន្រករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្រ�
ពៃ�ៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន្រករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្រ�
�ុិលស ភា

នាយិកាហិរ��វត��ៈហា�ងតា ំងម៉ៃង
ប្រធា នគណ�្រយ្រយៈេស៊ៃនវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទ្រ�និងរចនា�្រហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន
កា រិ� ល័យ�្រត្ត�ៀម�ប

សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសម្រ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧នៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តៃច

ហុ៊នសៃន(ផ្លវូ៦០ម៉ៃតៃ)ភូមិ�ៃកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ៃកៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះលៃខ៦២៩ផ្លវូលៃខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
កៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ព្រមានចាត់ការ...
តពីទំព័រ៣...ធម្មជាតិដៃល

ស្ថិតកៃមការគៃប់គៃងរបស់
កៃសួងបរិសា្ថានដោយបំពានចៃបាប់។
មន្តៃីនំាពាកៃយរូបនៃះបន្តថាអង្គការ
និងសមគមខ្លះមិនទាន់បនចុះ-
បញ្ជីតៃមឹតៃវូតាមចៃបាប់បនធ្វើ-
សកម្មភាពដោយគា្មានកិច្ចពៃម-
ពៃៀងជាមួយកៃសួងបរិសា្ថាន
ដៃលជាសា្ថាប័នមនសមត្ថកិច្ច
គៃប់គៃង និងអភិរកៃសតំបន់ទំាង-
នោះនិងក៏ជាការកំណត់ក្នងុចៃបាប់
កម្ពជុាផងដៃរ។
លោកថ្លៃងថា៖«សកម្មភាពទំាង-

អស់នៃះជាសកម្មភាពអនាធិប-
តៃយៃយបង្កដោយរបៀបវារៈនយោ-
បយពិតបៃកដនិងមិនធ្វើដើមៃបី
បមៃើឱៃយបុព្វហៃតុការពារ និង
គៃប់គៃងធនធានធម្មជាតិនោះ
ទៃបុ៉ន្តៃគៃន់តៃជាសកម្មភាពគា្មាន
បៃយោជន៍។បៃសិនបើអង្គការ
កៃរដ្ឋាភិបលសមគមនិងកៃមុ
បុគ្គលមួយចំនួននោះនៅតៃបន្ត
សកម្មភាពអនាធិបតៃយៃយទៀត
កៃសួងនឹងចាត់វិធានការដូចអ្វី
ដៃលកៃសួងបនជូនដំណឹង»។
កៃសួងបរិសា្ថានអះអាងថាគា្មាន

ផលបៃយោជន៍អ្វីទៅបៃឆំងនឹង
អ្នកសៃឡាញ់និងចូលរួមការពារ
ធនធានធម្មជាតិឡើយបុ៉ន្តៃតមៃវូ
ឲៃយទំាងអស់គា្នាគោរពចៃបាប់ជាធរមន
និងធ្វើសកម្មភាពសៃបតាមចៃបាប់

កំណត់និងដោយក្តីស្មាះតៃង់ក្នងុ
ភាពជាដៃគូដើមៃបីរួមកម្លាងំគា្នាថៃ-
រកៃសាធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាឲៃយបន
គង់វងៃសសមៃប់មនុសៃសរាប់ជំនាន់
តទៅមុខទៀត។
កៃសួងបរិសា្ថានបញ្ជាក់ជាថ្មីថា

កៃសួងសា្វាគមន៍អង្គការឬសម-
គមដៃលបនចុះបញ្ជនិីងកិច្ចពៃម-
ពៃៀងតៃឹមតៃូវសៃបតាមនីតិវិធី
ចៃបាប់ឲៃយចូលរួមក្នងុការងរការពារ
និងអភិរកៃសធនធានធម្មជាតិ ជីវ-
ចមៃះុបៃព័ន្ធអៃកូឡូសីុនិងការងរ
លើកស្ទយួជីវភាពរស់នៅ របស់
បៃជាសហគមន៍ដៃលរស់នៅក្នងុ
និងកៃបៃរតំបន់ការពារធម្មជាតិដើមៃបី
បុព្វហៃតុសមៃបត្តិធម្មជាតិ របស់
យើងទំាងអស់គា្នា។
កញ្ញាឈាងលីតំណាងសហ-

គមន៍ពៃឡង់បៃចំាខៃត្តស្ទងឹតៃង
ឱៃយដឹងថាថ្មីៗ នៃះមនបុគ្គលមួយ
ចំនួនតំាងខ្លនួជាមនៃ្ដីឧទៃយានុរកៃស
ដើរទារបៃក់ពីពលរដ្ឋដឹកឈើ។
បុ៉ន្ដៃសកម្មភាពនៃះបនស្ងប់សា្ងាត់
ទៅវិញអំឡុងពៃល២-៣ថ្ងៃកន្លង
ទៅនៃះ។កញ្ញាថា៖«តាមព័ត៌មន
ខ្ញុំទទួលបនពីពលរដ្ឋនៅក្នងុសហ-
គមន៍កៃមុនៃះពៃលទារបៃក់ពល-
រដ្ឋនៅពៃលដឹកឈើ១គោយន្តឬ
១ទូក១០មឺុនរៀល។កៃមុទារបៃក់
នៃះមិនមៃនជាកៃមុការងរបណា្ដាញ
ពៃឡង់ទៃបុ៉ន្ដៃគៃមនឈ្មាះ
ជាអង្គការហើយធ្វើសកម្មភាពដើរ
ទារបៃក់ពីពលរដ្ឋ»៕
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ធនាគារជាតិស្នើមិនឲ្យមានការផាកពិន័យចំពោះការបង់យឺតយ៉ាវ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារ ជាតិ នៃ កម្ពុជា 
(NB C) បាន ស្នើ ដល់ គៃប់ គៃឹះស្ថាន 
ធនាគារ និងមីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ទាំង អស់  
តៃវូ ផ្ដល ់ការ អន ុគៃះ បន្ធរូ បន្ថយ យក 
កមៃ សៃវា ផៃសៃងៗ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ឥណ-
ទាន និង លើក លៃង ការ ផាក ពិន័យ 
ផៃសៃងៗ ចំពោះ អតិថិជន ចាប់ ពី ពៃល- 
នៃះ រហតូ ដល ់ដណំាច ់ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំ២០២០  
ខណៈ  ការ រកីរាល ដាល កវូដី ១៩  កពំងុ 
ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ ជីវិត បៃចាំ ថ្ងៃ 
របស់ បៃជាជន ។ 

យោង តាម សៃចក្ដី បៃកាស របស់  
NBC កាល ព ីចងុ សបា្តាហ ៍មនុ បានឲៃយ 
ដឹង  ថា  ក្នុង ស្ថាន ភាព ដៃល បៃទៃស 
កម្ពុជា កំពុង បៃឈម នឹង ការ រីក រាល- 
ដាល កូវីដ ១៩ NBC ស្នើ សុំ ការ យោគ- 
យល់  ពី គៃប់ គៃឹះស្ថាន ធនាគារ និង ហិ- 
រ ញ្ញវត្ថុ  ផ្ដល់ ការ អនុ គៃះ បន្ថៃម ដល់ 
អតិថិជន  ដើមៃបី ជួយ សមៃល បន្ទុក 
របស់ ពួក គៃ មួយ កមៃិត ទៀត ក្នុង គៃ 
លំបាក នៃះ ដូច ជា ការ បន្ធូរ បន្ថយ 
កមៃ សៃវា ផៃសៃងៗ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ឥណ-
ទាន នងិ/ឬ លើក លៃង ការ ផាក ពនិយ័ 
ផៃសៃងៗ  ចពំោះ អតថិជិន របស ់ខ្លនួ ចាប-់ 
ព ីកាល បរចិ្ឆៃទ នៃ លខិតិ នៃះ រហតូ ដល ់
ដំណាច់ ខៃធ្នូ  ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោក  សយ  សនូ ីនាយក បៃតបិត្ត ិ
គៃឹះស្ថាន មកីៃ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុបៃសក ់បាន 
បៃប់ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ថា គៃឹះ ស្ថាន របស់ លោក កំពុង ជួយ 
សមៃួល ដល់ អ្នកខ្ចី បៃក់  ចាប់ តាំង ពី 
ការ រកី រាល ដាល បាន កើត ឡើង ។ ជា- 

មួយ គា្នា នៃះ ដៃរ  បៃសក់ ក៏ ស្នើសុំ ការ- 
បនា្ទាប កមៃ សៃវា ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ 
ផង ដៃរ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា វា 
ជា ការ ធ្វើ អន្តរាគមន ៍ដល៏្អ របស ់នយិត ករ  
ក្នុងការ បន្ត ការ រីក ចមៃើន ជាមួយ គា្នា  
មិន គៃន់ តៃ ក្ដី មៃតា្តា ប៉ុណ្ណោះទៃ ប៉ុន្តៃ 
ថៃម ទាំង ធ្វើ ឲៃយ មាន និរន្តរ ភាព គៃឹះ-
ស្ថាន ហិរញ្ញ  វត្ថុ ផងដៃរ ។ យើង គាំទៃ 
យ៉ាង ខ្លាំង ដល់ ការ អំពាវ នាវ នៃះ»។

លោក  បានបន្ត ថា ៖ « កមៃ  ដៃល មាន 
សៃប់  របស់ យើង  គឺ ទាប ទោះ យ៉ាង- 
ណា  យើង កំពុង ចាត់ វិធាន ការ បនា្ទាន់  
ដើមៃបី តៃតួ ពនិតិៃយ រចនា សម្ពន័្ធ កមៃ សៃវា  
របស ់យើង  ហើយ យើង ពចិារណា  ការ- 

បន្ធូរ បន្ថយ ជាចៃើន តាម ដៃល យើង 
អាច ធ្វើ បាន  ដើមៃប ីឆ្លើយតប នងឹ ការ ស្នើ- 
សុំ  របស់  NBC ពៃម ទាំង បន្ត ការ រីក- 
ចមៃើន  ជាមួយ គា្នា  ជាមួយ នឹង អតិ ថិ-
ជន របស់ យើង ។  យើង មិន មាន ការ- 
ផាក  ពនិយ័ ចពំោះ ភាព យតឺយ៉ាវ របស ់
អតិថិជន  ដៃល សង  បៃក់ យឺត  ទៃ »។  

កាល ពីថ្ងៃទី ២៧ ខៃ មីនា NBC ក៏ 
បាន ចៃញ សរាចរ ណៃនាំ មួយ ដល់  
គៃឹះស្ថាន ធនាគារ និង មីកៃូ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទាំង អស់  តៃូវ រៀបចំ ឥណទាន ឡើង- 
វិញ សមៃប់ វិស័យ អាទិភាព ទាំង ៤  
ដៃល បាន លើកឡើ ងដោយ  NBC គឺ 
ទៃសចរណ៍ កាត់ដៃរ សំណង់ ដឹក- 

ជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទិក ។
Maybank ជាធនាគារ គៃប់គៃង 

ដោយ វិនិយោគិន មា៉ាឡៃសុី កាល ពីថ្ងៃ 
ទី ២៣ ខៃ មៃស  បាន បៃកាស ជា 
សធារណៈ សមៃប់ ការ បន្ធូរបន្ថយ 
ឥណទាន សមៃប់ អតិថិជន  ដៃល 
ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ការ រីក- 
រាលដាល  កូវីដ១៩   ពៃល  បច្ចុបៃបន្ន ។

ធនាគារ Maybank បាន ឲៃយ ដងឹថា 
ចាប់ តាំង ពី ការរីករាល ដាល កូវីដ១៩ 
ធនាគារ  Maybank បាន ចាប់ ផ្ដើម 
ផ្ដល ់សៃវា បៃកឹៃសា យោបល ់ផ្នៃក ហរិញ្ញ-
វត្ថ ុសមៃប ់អតថិជិន របស ់ខ្លនួ ដៃល  រង 
ផល ប៉ះពាល់  ដោយ ការរីករា លដាល 

នៃះ  បន្ថៃម លើ ផៃន ការ បន្ធូរបន្ថយ  
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ខ្លួន នៅក្នុងទមៃង់  នៃ 
ការ រៀបច ំឥណទាន  ឡើងវញិ នងិ ការ- 
កំណត់ ពៃលវៃលា ឡើងវិញ  (R&R)  
របស ់ គៃឹះស្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  ពៃមទាងំ ការ- 
ផា្អាក  លើ ការសងបៃក់  កម្ចីផងដៃរ ។  

សមាគម មកីៃហូរិញ្ញវត្ថ ុកម្ពជុា កាល- 
ពីថ្ងៃទី ១៧  ខៃមៃស  បាន ឲៃយ ដឹងថា 
សមាជកិទាងំអស់ នងឹ ខតិខ ំឲៃយ អស់ ព ី
សមត្ថភាព របស ់ពកួ គៃ  ក្នងុការ ឆ្លើយ- 
តប  និង គាំទៃ អតិថិជន ដៃល កំពុង  
បៃឈម នឹង ការ លំបាក  ក្នុងអំឡុង- 
ពៃល វៃលាដ៏ពិបាក នៃះ ដើ មៃបីធានា 
នរិន្តរ ភាព របសវ់សិយ័នៃះ។ សមា ជកិ 
ទាងំអស ់ កពំងុអនវុត្ត  នងិ ដោះសៃយ 
បញ្ហា  ដោយពងឹ ផ្អៃក លើ គោលការណ ៍ 
ផ្ទៃ  ក្នុងរបស់ ពួកគៃ  បៃភៃទ អតិថិជន  
ផល ប៉ះពាល ់នងិ ស្ថាន ការ ណជ៍ាកស់្ដៃង  
សមៃប់ អតិថិជន នីមួយៗ សៃប ជា- 
មួយ នឹង  NBC។

គិត តៃឹម ចុង ឆ្នាំ ២០១៩  បៃទៃស 
កម្ពុជា  មាន ធនាគារ ពាណិជ្ជ  ៤៦  
ធនាគារ ឯកទៃស  ១៥ និង គៃឹះស្ថាន 
មីកៃូ ហិរញ្ញវត្ថុ ៨២ បៃតិបត្តិករ ឥណ-
ទានជនបទ  ២៤៨  កៃមុ ហ៊នុភតសិនៃយា 
១៥ និង កៃុម ហ៊ុន ផ្ដល់  សៃវា ទូទាត់  
២០ ។  កម្ច ីនៅធនាគារ  បាន កើនឡើង 
ដល់  ២៤,៥ ពាន់ លានដុលា្លារ កាល ពី 
ឆ្នា ំមនុ  ខណៈបៃក ់បញ្ញើ  មាន  បៃហៃល  
២៥,៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ ខណៈ បៃក-់ 
កម្ចី នៅ គៃឹះស្ថាន មីកៃូ ហិរញ្ញ វត្ថុ មាន 
ចនំនួ  ៧,២ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  នងិ បៃក-់ 
បញ្ញើ មាន  ៣, ៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។ 
នៃះបើ តាម NBC៕  LA 

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ : គៃឹះស្ថាន មីកៃូ ហិ-
រញ្ញវត្ថុ បៃសក់ រក បៃក់ បាន    
៣១, ៨លានដុលា្លារ   ពី ការធ្វើ បរិ- 
វិស កម្ម  សញ្ញាបណ្ណ សជីវ កម្ម   
ដៃល ជា  ជហំាន មយួ ដើ មៃបឆី្ពោះ 
ទៅ  ចុះ បញ្ជី  នៅ កៃុមហ៊ុន មូល - 
បតៃ កម្ពជុា  (CSX)   នៅ  ថ្ងៃទ ី៥ 
ខៃ  ឧសភា ខងមខុ ។  គៃឹះ ស្ថាន   
មីកៃូ  ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៃះ   នឹង កា្លាយ ជា  
គៃឹះស្ថាន   ហិរញ្ញវត្ថុ ទី២  ដៃល 
ចុះ  បញ្ជី នៅ លើផៃសារ ហ៊ុន នៃះ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល  ការ រីក រាល- 
ដាល  កូវីដ១៩ បនា្ទាប់ពី  ធនា-
គារ PPCBank ដៃលបានចុះ 
បញ្ជី កាល ពីចុង សបា្ដាហ៍ មុន ។   

គៃឹះស្ថាន នៃះ ទទលួ បាន ការ-

ធានាទាំងសៃុង ដោយ មូលនិធិ 
បរធន  ព ីធនាគារ អភវិឌៃឍនអ៍ាសុ ី  
កៃុម ហ៊ុន ធានា ឥណ ទាន និង 
ជួយ សមៃួល ការ វិនិយោគ (CG - 
IF)   នងិ បាន ធ្វើ បរវិសិកម្ម  ចាប-់ 
ពី  ថ្ងៃទី ៦ រហូតដល់ ថ្ងៃទី២២  
ខៃ មៃស  ដោយ នងឹ ចៃញ សញ្ញា- 
បណ្ណ  ចំនួន ១ ២៧២ ០០០  
សមៃប់  ការដាក់លក់ ជា ស-
ធារណៈ ជាមួយនឹង  តម្លៃ ចៃញ  
លក ់សរបុ ចនំនួ  ១២៧,២ពាន ់
លាន  រៀល។ អតៃ ការ បៃក់ 
ខ្ពស់   ជាមួយ សញ្ញាបណ្ណ ស- 
ជវី កម្ម មានចនំនួ ៧,៥ភាគរយ 
ក្នុង១ឆ្នាំ  ដោយ មាន រយៈពៃល  
៣ឆ្នា ំ(  ការទទូាត ់ពាក ់កណា្ដាល 
ឆ្នាំ )។  

លោក  សៃង ចាន់ធឿន  នា-

យក គៃប់គៃង  កៃុម ហ៊ុន SBI 
Royal Securities ដៃលជា 
ភា្នាកង់ារ ធានាទញិ សមៃប ់បៃ- 
សក ់ បាន បៃប ់ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា 
បើ ធៀបនឹង  កៃុម ហ៊ុនចុះ បញ្ជី  
មុនៗ  ដូចជា  Hattha Kak-
sekar (HKL) កំពង់ ផៃ ស្វ-
យ័ត កៃុងពៃះសីហនុ (PAP)    
បៃសក ់ រក បាន ដើមទនុ ចៃើន 
ជាងគៃ  ពីផៃសារ ហ៊ុន មួយ នៃះ។ 
លោក  បន្ត ថា បៃសក់ រ ក បាន 
បៃក់   ៣១,៨លានដុលា្លារ 
ខណៈ HKL រក បាន បៃក់  ៣០ 
លានដុលា្លារ  និង PAP  រក បាន 
បៃក់   ២៧លានដុលា្លារ។   

លោក  បាន ថ្លៃងថា ៖ « វា ល្អ 
សមៃប ់ បៃសក ់ក្នងុការទទលួ-  
បាន សន្ទនយីភាព កានត់ៃ ចៃើន  

ក្នងុអឡំងុពៃល  នៃ ស្ថាន ការណ ៍
នៃះ។ នៃះជា រឿង ល្អ ផៃសៃងទៀត  
សមៃប ់បៃសក ់បនា្ទាប ់ពគីៃឹះ-
ស្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថុ នៃះ ទទួល បាន 
ធនាគារ  KB ជា ភាគទុនិក  ដ៏ 
សខំន ់ ថ្មមីយួ   ដៃល ជា ធនាគារ 
ឈា នមុខគៃ  នៅ  កូរ៉ៃ  »។  

 លោក បន្ថៃមថា ៖ « ជាមយួគា្នា 
នៃះ  យើង  បាន បងា្ហាញ  បៃវត្តិ 
របស ់បៃសកដ់ល ់  កៃមុ វិនយិោ- 
គិន  ជាស្ថាប័ន  នៅក្នុង បៃទៃស 
ជា ចៃើន  មាន ន័យថា វា បាន 
បង្កើត  កៃុមវិនិយោគិន  ដៃល 
មាន សមត្ថ ភាព គៃបគ់ៃន ់ កាន-់ 
តៃ ចៃើន សមៃប់  ការ  បៃមូល 
មូល និធិ នៅពៃល អនាគត ។ វា  
ជា រឿង ដ៏ល្អ មួយ ដៃល ទី ផៃសារ 
មលូធន  នងិទ ីផៃសារ សញ្ញា បណ្ណ 

ផ្ដល់ ជូន ដៃល   បាន បង្កើត កៃុម 
វិនិយោគិន រួច រាល់  ដើ មៃបី ផ្ដល់  
មលូ នធិ ិសមៃប ់ការ បៃមលូ នធិ ិ
នៅពៃល អនាគត »។

លោក Jong Weon Ha 
អន ុ បៃធាន CSX បាន ឲៃយ ដងឹ ថា 
បៃសក ់កពំងុ ធ្វើ ការងារ ជា មយួ 
CSX លើ ការ បំពៃញ ពាកៃយ សុំ 
ចុះ បញ្ជី ជា ផ្លូវ ការ។ កាលបរិ-
ច្ឆៃទ ចុះ បញ្ជ ីបណ្ដាះ អាសន្ននៅ  
ថ្ងៃ ទី៥ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០២០  
ធ្វើ ឲៃយ បៃសក់ កា្លាយ ជា កៃុម - 
ហ៊នុ  ចុះ បញ្ជ ីសញ្ញា  បណ្ណ ទ៦ី នៅ 
CSX ហើយ នៃះ នងឹ ផ្ដល់ ផលិត- 
ផល សញ្ញាបណ្ណ ផៃសៃង ទៀត 
ដៃល  តៃូវ ធានា ដោយ  CGIF។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «ដចូ្នៃះ CSX 
នឹង មាន ការ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម ផលិត- 

ផល ហើយ កៃមុ វនិយិោ គនិ នងឹ 
មាន ជមៃើស ការ វិនិ យោគ កាន់ 
តៃ បៃសើរ។ ការ បៃមលូ នធិតិាម  
រយៈ ទីផៃសារ មូល ធន គឺ ជា ជមៃើស  
ល្អ បំផុត ក្នុង អំឡុង ពៃល ស្ថាន- 
ការ ណដ៍ ៏ពបិាក នៃះ ដោយ សរ 
តៃ ការ ពិត ដៃល ថា វា ជា បៃភព 
រយៈ ពៃល វៃង នៃ ការ ផ្ដល់ មូល- 
និធិ និង ជា ពិសៃស សមៃប់ 
IPO ដៃល កៃមុ ហ៊នុ ចុះ បញ្ជ ីមនិ 
ចា ំបាច ់បង ់បៃក ់អតៃ ការ បៃក ់
តាម ការ កំណត់ និង/ឬ បៃក់ 
ដើម  តៃឡប ់ទៅ កៃមុ វនិយិោ គនិ 
វញិ នោះ ទៃ»។ លោក បន្ថៃម ថា ៖   
« លើស ពី នៃះ  កៃុមហ៊ុន អាច 
សមៃច ចិត្ត មិន បៃង ចៃក ភាគ- 
លាភ អាសៃយ័ លើ ស្ថាន ការណ៍  
កៃុម ហ៊ុន ជាក់ ស្ដៃង»៕ LA 

ការរីក រាលដាល ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ អតិថិជន របស់ គៃះឹស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថ ុ  ជា ចៃើន តៃវូ  ជួប បញ្ហា ក្នងុ ការ បង់ បៃក់ ។ រូបថត ហៃង ជិវ័ន

ប្សាក់រកចំណូលបានជាង៣០លានដុលា្លារពីការធ្វើបរិវិសកម្ម



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨

តព ីទពំរ័ ១... ការណប៍ាន ឲៃយ 
ដងឹថា ផ្តើម ពកីារ បទិ ការ ផ្គតផ់្គង ់ 
វត្ថុ ធាតុ ដើម នាំ ចូល ពី បៃទៃស 
ចិន  បា ន ធ្វើ ឲៃយ វិស័យ ដឹក  ជញ្ជូន 
បាត់ បង់ ការ ងារ មួយ ចំនួន ធំ 
ខណៈ វសិយ័ កាត ់ដៃរ ជា ឧសៃសា-
ហកម្ម ដ៏ ធំ ជាង គៃ របស់ កម្ពុជា 
ដៃល បាន ផ្តល់ ការងារ សៃវា- 
កម្មឡូ ជីស្ទីក និង ដឹក ជញ្ជូន  
រាប់ រយ កៃុមហ៊ុន នៅ កម្ពុជា ។

កៃយ មក ការ ផ្អាក ការ នំា- 
ចៃញ  ទំនិញ របស់ រោង ចកៃ កាត់-  
ដៃរ សៃបៃក ជើង  និង ផលិត ផល 
ធ្វើ ដណំើរទៅ កាន ់ទផីៃសារ អាមៃ- 
រកិ នងិ អរឺ៉បុ  បាន ធ្វើ ឲៃយ កៃមុហ៊នុ 
ដឹកជញ្ជូន បាត់ បង់ សកម្ម ភាព 
អាជីវកម្ម ដឹក ជញ្ជូន កាន់ តៃ  
ធ្ងន់ ធ្ងរ  ឡើងមួ យ កមៃិត ទៀត ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃងការណ៍ថា មិន - 
យរូ ប៉នុា្មាន  វសិយ័ អាកាសចរណ ៍
មួយ ចំនួន បាន ផ្អាក ការ ហោះ- 
ហើរ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន សៃវា 
ជើង សាលើ ការ ដឹក ជញ្ជូន តាម 
ផ្លូវ អាកាស ទាំង អស់  បាត់ បង់ 
អាជវីកម្ម  នងិ រង ការ ខាតបង ់ជា 
ទម្ងន់ នៅ ក្នុងការ ធានា ការ ដឹក- 
ទំនិញ  តាម កិច្ច សនៃយា ទៅ កាន់ 
អតិថិជននៅ កៃ បៃទៃស ក្នុង 
កាលៈ ទៃសៈ ដៃល  តម្លៃ ដឹក- 
ជញ្ជូន តាម ផ្លូវ អាកាស មាន ការ- 
កើន ឡើង យ៉ាង គំហុក ។

បន្ថៃម ពី លើ នៃះ  ដោយ សារ 
ការ រាត តៃបាត ជងំកឺ ូវដី ១៩  កាន-់ 
តៃ ខា្លាំង ឡើងៗ  បាន ធ្វើ ឲៃយ មាន 
ការ  រឹត បន្តឹង   និង បិទ ចៃក ពៃំ- 
ដៃន  គោក  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ កៃមុហ៊នុ 

បាត់  បង់ បៃក់ ចំណូល  ពៃម- 
ទាំង    តៃូវ  ចំណាយ លើ បៃក់ ខៃ 
បុគ្គ លិក  ការ បៃក់ ធនាគារ  
ចំណាយថ្លៃ ជួលការិយ ល័យ  
និង ចំណាយ ផៃសៃងៗ ទៀត កាន់- 
តៃ មាន បន្ទុក យ៉ាង ខា្លាំ ង ។

ទន្ទមឹ នឹង នៃះ អតិថិជន ភាគ- 
ចៃើ ន បាន អសូ បនា្លាយ ពៃល ក្នងុ 
ការ ទូទាត់ ថ្លៃ សៃវា  មក ឲៃយ កៃុម-
ហ៊ុន ជា ហៃតុ បង្កឲៃយ មាន ការ កក- 
ស្ទះ នៃ លំហូរ សាច់ បៃក់  ដៃល 
ជា កតា្តា ធ្វើ ឲៃយ កៃមុ ហ៊នុ ភាគ  ចៃើន  
គា្មាន សាច់ បៃក់ ដើមៃបី បង់ សង 
កម្ចី តៃឡប់ ទៅ ធនាគារ វិញ ។ 

សៃចក្ត ីថ្លៃងការ ណប៍ន្ត ថា៖ «បើ 
ងាកទៅ មើល ការ ងារ ពាក់ ព័ន្ធ  
កៃសងួ សា្ថាបន័ របស ់រដ្ឋា ភបិាល 
វញិ  ការ ចាយ វាយ កមៃ ក្នងុការ- 
ងារ រត់ ការ ជើង សាដើមៃបី   បំពៃញ  
បៃប បទ បញ្ចៃញ ទនំញិ គា្មាន ការ- 
បន្ធូរ បន្ថយ សោះ  ឡើយ» ។ រីឯ  
ការ ចុះ ធ្វើ សវនកម្ម គៃប ់បៃភៃទ 
របស់ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដរ   
កាន់ តៃកា្លាយ  ជា បន្ទុកធ្ងន់ ធ្ងរ 
សមៃប ់ វសិយ័ ឡ ូជសី្ទកី ក ៏ដចូ- 
ជា វិស័យ ផៃសៃង ទៀត ដៃល  ធ្វើ 
មា្ចាស់ អាជីវកម្ម ទាំង អស់ ខា្លាច 
ជាង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ទៅទៀត។

បៃ ធាន សមាគ ម ភស័្ត ុភារ កម្ម 
កម្ពុជា លោក សុិន ចន្ធី  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញប៉សុ្តិ៍ ថា វសិយ័ ដកឹ- 
ជញ្ជូន បាន និង បន្ត ទទួល រង 
ផល   ប៉ះ ពាល់ ជា បន្ត បនា្ទាប់ គួរ 
ឲៃយ ពៃួយបារម្ភ បំផុត ។

លោក ថ្លៃងថា៖ «យើង ស្នើ សុ ំ
ការ សហការ គា្នា ទៅវិញ ទៅមក 

ដើមៃប ីហៃល ឆ្លង កាត ់គៃ អាសន្ន 
នៃះ ទាំង អស់ គា្នា » ។

លោក ផន់ ផល្លា អនុ រដ្ឋ លៃ - 
ខា ធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដៃល ជា សមាជិក   នៃ  
កៃុម ការងារ ចំពោះ  កិច្ច រៀប ចំ  
នងិ គៃប ់គៃងការ ផ្គត ់ផ្គង ់ នងិ ថ្លៃ 
ទំនិញ យុទ្ធ សាសៃ្តក្នុង អំឡុង- 
ពៃល  បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩     
កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
មិន អាច ទាក់ ទង បានទៃ ។ 

លោក ឃនុ សារឿន  នាយក 
បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុនដឹក ជញ្ជូន 
SHA Transport Express 
Co., Ltd បាន ឲៃយ ដឹងថា កៃុម- 
ហ៊ុន  លោក កំពុង  បៃឈម នឹង  
បាត់  បង់ បៃក់ចំណូល  ពៃះ  
សកម្ម ភាព ដកឹ ជញ្ជនូ  បាន ធា្លាក ់
ចុះ យ៉ាង ខា្លាំ ង មិន ធា្លាប់ មាន។

លោកថ្លៃង ថា៖ « យើង កំពុង 
ជបួ បញ្ហា នៃះ ខា្លាងំ យើង ចង ់ស្នើ- 
សុ ំឲៃយ ខាង ពន្ធដរ កុ ំឲៃយ ចុះអ ូឌដី 
ហើយ សុំ ឲៃយ រដ្ឋា  ភិបាលជួយ ដល់  
វិស័ យ ឡូជីស្ទីក និង ដឹក ជ ញ្ជូ ន 
ដើមៃបី និរន្ត រភាព អាជីវ កម្ម» ។ 

កាល ពី ដើម ខៃ មៃសា រដ្ឋា- 
ភិបាល បាន ចៃញ ចំណាត់ ការ 
បន្ថៃម ជួយ សៃច សៃង់ សៃដ្ឋ-  
កិច្ច ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ- 
សារ ជងំ ឺកវូដី១៩  ដោយ រដ្ឋបាន 
សមៃច លើក លៃង ការ បង់ ពន្ធ 
អបៃប បរមា ក្នុង រយៈ ពៃល  ៣ ខៃ 
ដល់ វិស័យ អាកាស ចរណ៍  និង  
លើក លៃង ការ បង់ ពន្ធ បៃចាំ ខៃ 
គៃប ់បៃភៃទ សមៃប ់បៃត ិបត្ត ិករ 
ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ ៕  LA

សងិ្ហ បរុីៈ តម្លៃ បៃង ឆៅ អាមៃរកិ បាន 
ងើប ឡើងវិញ កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ និង 
ផ្តលន់វូ សញ្ញាណ វជិ្ជមាន ដោយ បញ្ចប ់
នូវ សបា្តាហ៍ ដ៏ ក្តា គគុក  ដោយ សារ 
តម្លៃ បៃង ស្ថិត នៅ កៃម សូនៃយ  ពៃល 
ដៃល ការ កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម និង  
ភាព តាន តឹង រវាង អាមៃរិក  និង អីុរ៉ង់  
បាន លើក តម្លៃ បៃង ដៃល រងការ- 
វាយ បៃហារ ដោយ វីរុស កូ រ៉ូ ណា ។

សន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង បៃភៃទ West 
Texas Intermediate (WTI) 
សមៃប ់ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ក្នងុ ខៃមថិនុា បាន 
ហក ់ឡើង ៨,១ ភាគរយនៅ តម្លៃ ១៧, 
៨៥ ដុល្លារ ក្នុងការ ជួញ ដូរ ក្នុង ទីផៃសារ 
អាសុី កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ សុកៃ  បនា្ទាប់ 
ពី ការ ហក់ ឡើង ២០ ភាគរ យ នៅ មុន 
នោះ ១ ថ្ងៃ ។ 

ចំណៃក ស ន្ទ សៃសន៍ បៃង អន្តរ ជាតិ 
បៃភៃទ Brent វិញ  បាន កើន ឡើង 
៥,៧ ភាគ រយដល់ តម្លៃ ២២,៥៥ ភាគ- 
រយ ក្នុង ១ បារ៉ៃល ។ 

តម្លៃ បៃង ទទួល ការ វាយ បៃហារ ដ៏ 

ខា្លាំង  ពៃល ការ រីក រាល ដល វីរុស រួប រឹត 
តមៃវូការ បណា្តាល មក ព ីបមៃម ការ ធ្វើ 
ចរាចរ ណ៍  និងការ រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ 
ដំណើរ ដោយ បៃង ឆៅ អា មៃរិក ធា្លាក់ 
កៃម ចណំចុ បនា្ទាត ់អវជិ្ជ មាន ជា លើក 
ដំបូង កាល ពី ដើម សបា្តាហ៍ មុន ពៃះ  

សមត្ថ ភាព ឃ្លាំង សន្និ ធិ កាន់ តៃ តិច ។ 
កាល ពី ដើម ខៃ នៃះ កៃុម បៃទៃស 

នាំចៃញ បៃង ជា សមា ជិក នៃ អង្គការ 
OPEC និងដៃគូ បាន យល់ ពៃម  កាត់- 
បន្ថយ ផលិ តកម្ម ចំនួន ១០ លន  
បារ៉ៃល ក្នុង  ១ថ្ងៃ ចាប់ ពី ខៃ ឧស ភា 

ដើមៃប ីដ ំឡើង ថ្លៃ នៅ ទផីៃសារ ដោយ បញ្ចប ់
នូវ សង្គៃម តម្លៃ បៃង រវាង បៃទៃស 
 អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូ ឌី ត និងបៃទៃស  រុសៃសុី ។

ធនា គារ ANZ បាន ឲៃយ ដឹង ថា មាន 
សញ្ញា ណ ថា  បៃ ទៃស ផលតិ បៃង បាន 
ចាប់ ផ្តើម បន្ថយ ផលិត កម្ម វិញ ដើមៃបី 
ជំរុញ តម្លៃ ឲៃយ កើ នឡើង ។ 

ធនា គារ បាន កត់ សមា្គាល់ ថា៖ «បៃ- 
ទៃស កូវៃ៉ត បាន និយយ ថា  ខ្លួន គៃ 
បាន ចាប់ ផ្តើម កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម 
មុន ការ ចាប់ ផ្តើម ថ្ងៃទី ១  ខៃ ឧស ភា 
ដៃល បាន គៃង ទកុ នៃ កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ផ្គត់ ផ្គង់ របស់ បៃទៃស ក្នុងOPEC+។ 
បៃ ទៃស អាល ់ហៃសៃ រ ីកប៏ាន បៃប ់OPEC  
ថា គៃ នឹង កាត់ បន្ថយ ឆប់ ៗ  នៃះ »។ 

មាន សញ្ញា ណ ខ្លះ  ដៃល ថា ផលតិ  កម្ម 
អាមៃ រិក  បាន ចាប់ ផ្តើម ធា្លាក់ ចុះ  ដោយ 
រដ្ឋ បាល ព័ត៌ មាន ថាម ពល អាមៃ រិក 
នយិយ ថា ផលតិ កម្ម បៃង ឆៅ អាម ៃរកិ  
ធា្លាក់ ចុះ បន្តិច បន្តួច ដល់ ១២ , ២  លន 
បារ៉ៃល ក្នុង ១ ថ្ងៃ កាល ពី សបា្តា ហ៍  មុន ។ 

កៃ ពី នោះ ភាព តាន តឹង ក្នុង តំបន់ 

ម ជៃឈិម បូពា៌ា ដៃល សមៃបូរ ធនធាន បៃង  
បាន បង្កើន តម្លៃ បៃង ផង ដៃរ ។ 

បនា្ទាប់  ពី លោក បៃធានា ធិបតី  ដូ - 
 ណា ល់  តៃំ បាន បញ្ជា ឲៃយ កងទ័ព នាវា 
អាមៃរិក កម្ទៃច នាវា អីុរ៉ង់ ណា ដៃល ធ្វើ 
ទុក្ខបុក ម្នៃញ នាវា អាមៃរិក ក្នុង ឈូង- 
សមុទៃ ពៃ រៃស៍  ដោយ ឆ្មាំ ប ដិ វត្តន៍របស់  
សា ធារ ណ រដ្ឋ អ៊ិសា្លាម  បាន ពៃ មាន 
កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃប តិ៍  អំពី«ការ- 
ឆ្លើយតប យ៉ាង ទាន់ ហន់» ។ 

សមុទៃ ពៃ រៃស៍ ជា ចៃក ផ្លូវទឹក ដ៏ សំខាន់ 
សមៃប ់ដកឹ ជញ្ជនូ បៃង ទៅ កាន ់ទផីៃសារ  
ពិភព លោក  ហើយ ការ កើន ឡើង ភាព -  
តាន តងឹ របស ់អីរុង៉ ់ នងិ អាមៃ រកិ  ជា ធម្ម តា  
រុញ ចៃន ឲៃយ តម្លៃ បៃង ហក ់ ឡើង។ 

សូមៃបី តៃ តម្លៃ បៃង ពៃលនៃះ ហាក់ 
មាន ស្ថរិ ភាព ប៉នុ្តៃ តម្លៃ នៃះ នៅ តៃ ទាប 
ជាង តម្លៃ ដៃល ធា្លាប់ មាន ជា ចៃើន ឆ្នាំ  
ដោយ  អ្នក វិ ភាគ បាន និយយ ថា  
ពៃលដៃល     តមៃូវ ការ បៃង   តៃូវ បានគៃ  
តៃូវ ការ ឡើងវិញ   នោះ តម្លៃ បៃក ដជា 
ងើប ឡើង វិញ ៕AFP/RR

ទិដ្ឋភាពឃ្លាងំសន្នធិិប្រេងឆៅនៅរដ្ឋកាលីហ្វរ័នីញ៉ា សហរដ្ឋអាម្រេរិក  ។ AFP

តម្លៃបៃងងើបកៃតឺៗ វិញកៃយបន្ថយផលិតកម្មនិងភាពតានតឹងនៅសមុទៃពៃរៃស៍

វិស័យដឹកជញ្ជនូបង្ហាញក្តីបារម្ភ...Santanaគៃងពងៃកីផ្ទៃដីដំាដុះ
ស្វាយចន្ទីបន្ថៃមខណៈតម្លៃធ្លាក់ចុះ

ធូ វិរៈ 

ភ្នំព្រេញ : លោក វៃង សាខុន 
រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃ-
មាញ់ និង នៃសាទ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា សាន តាណា  (Santana) 
ដៃល ជា កៃុមហ៊ុន ដំ ដុះ  និង 
កៃច្នៃ គៃប ់សា្វាយ ចន្ទ ីនងឹធ្វើការ   
ពងៃីក ផ្ទៃ ដី ដំ ដុះ បន្ថៃម ទៀត 
ដើមៃបី បំពៃញ តមៃូវ ការ ទីផៃសារ ។

ការ ថ្លៃង នៃះ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង 
ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ លោក 
ចុះ  ទៅ ពិនិតៃយ មើល សកម្ម ភាព 
ផលិតកៃ ច្នៃ គៃប់ សា្វាយ ចន្ទី 
របស់ កៃុម ហ៊ុន នៃះ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍ដៃល មាន ទីតាំងក្នុង ភូមិ 
ជីអោក  ឃុំ រមៃយ ណី  សៃុក រវាង  
ខៃត្ត ពៃះ វិហារ។ នៃះបើ យោង- 
តាម ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ ផ្លវូ ការ របស ់
កៃសួង កសិកម្ម ។ 

លោក  វៃង សាខុន  បានលើក-  
ឡើង  ថា បើតាម  លោក អ៊ុន 
គឹម សាន នាយក កៃុមហ៊ុន 
Santana កៃុម ហ៊ុន  បាន ធ្វើ 
ការ អភវិឌៃឍ លើ ដណំា ំសា្វាយ ចន្ទ ី
លើ ផ្ទៃ ដី  ៨៥០ ហិកតា ដោយ   
បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន កំពុង បៃមូល 
ផល លើ ផ្ទៃ ដី  ២៥០ ហិកតា 
ដៃល ក្នងុ  ១  ហកិតា  ទទលួ បាន 
ទិន្ន ផល ចនោ្លាះពី ៤ - ៥តោន ។ 

លោក បន្ថៃម ថា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ កៃមុហ៊នុនៃះបានសង ់ 
រោង ចកៃ   កៃ ច្នៃគៃប់ សា្វាយ ចន្ទី 

ដោយ អាច   មាន សមត្ថ ភាព 
កៃច្នៃ គៃប ់សា្វាយចន្ទ ីបាន  ១០  
តោន  ក្នុង ១ ថ្ងៃ។

លោក  ថ្លៃងថា៖ «សព្វថ្ងៃ កៃមុ- 
ហ៊ុន នៃះ បាន ធ្វើ ការ នាំ ចៃញ 
សា្វាយ ចន្ទី ទៅ កាន់ ទីផៃសារ ចិន 
ដៃល ជា ទ ីផៃសារ ធ ំជាង គៃ បនា្ទាប ់ 
មក  អឺរ៉ុប និង កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង» ។

លោក បន្ថៃម ថា កៃុមហ៊ុន 
គៃង  នឹង ធ្វើ ការ ពងៃកី ផ្ទៃ ដី ដំ- 
ដុះ ឲៃយ បាន  ១ ០០០ ហកិតា នៅ 
ពៃល អនាគត ដៃល នងឹ តៃវូ ការ 
សា្វាយគៃប ់ចន្ទ ីសៃស ់បៃមាណ 
១០ ៥០០តោន ក្នងុ ១ឆ្នា ំដើមៃប ី
កៃ ច្នៃ ឲៃយ បាន  ៣ ០០០តោន  
ក្នុង ១ឆ្នាំ  សមៃប់ នាំ ចៃញ ។

លោក ឲៃយ ដឹងថា៖«[ខ្ញុំ ]សូម 
កោត សរសើរ  នងិ វាយ តម្លៃខ្ពស ់ 
ចពំោះ កៃមុហ៊នុ ដៃល បាន ដក ់
ទនុ វនិយិោគ ក្នងុការ អភវិឌៃឍ លើ 
ការ ផលតិ កម្ម សា្វាយ ចន្ទ ី ដោយ 
សៃប  តាម គោល នយោ បាយ 
របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល »។

លោក វា៉ា រតុ សាន កសកិរ ដ ំ
សា្វាយ  ចន្ទី នៅ សៃុក ជើង ពៃ 
ខៃត្ត  កំពង់ចាម  បាន ឲៃយ ដឹងថា 
ការ រីក រាល ដល ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ សា្វាយ ចន្ទី ធា្លាក់ 
ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង ។ លោក បន្តថា 
បច្ចបុៃបន្ន  តម្លៃ សា្វាយ ចន្ទ ី ស្ថតិ នៅ 
ចនោ្លាះ ពី ៤ ០០០រៀល  ទៅ  
៥ ០០០ រៀល ក្នងុ  ១ គឡី ូកៃម  
បើ ធៀប ទៅ  ឆ្នាំ មុន  តម្លៃ នៃះ គឺ 

ធា្លាក ់ចុះ បៃមាណ  ១ ០០០ រៀល 
ក្នងុ  ១  គឡី ូកៃម  ដៃល តម្លៃ នៃះ 
សមៃប់ តៃ នៅ កន្លៃង    លោក   
ប៉ុណ្ណោះ ។ លោក  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«បញ្ហា  ជងំ ឺកវូដី បាន ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ  
សា្វាយ ចន្ទី ឆ្នាំនៃះ ធា្លាក់ ថ្លៃ ជាង 
ឆ្នាំ មុន    ពៃះ   ឈ្មួញ វៀត ណាម 
មិន ហា៊ាន ឡើង មក ទិញ ដល់ 
ចមា្ការ  ដូច ពៃលមុនៗ»។ 

បើ តាម  លោក សាខុន  ជា  
មធៃយម  កសិករ ទទួល បាន បៃក់ 
ចំណៃញ  បៃហៃល  ២០០ ០  ដុ- 
ល្លារ  ក្នុង ១ ឆ្នាំ នៅ លើ ផ្ទៃ ដី   ១ 
ហិក តា  ប៉ុន្តៃ វាក៏  អាសៃ័យ  លើ  
ពូជ  គុណ ភាព និង ទីផៃសារ។

បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
របស់ កៃសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា បៃ-
មាញ ់នងិ នៃសាទ  ការ នា ំចៃញ 
សា្វាយ ចន្ទី របស់ កម្ពុជា សមៃច 
បាន  ១២១ ៩៧៦តោន ក្នុង 
រយៈ ពៃល  ៣ខៃ ដើម  ឆ្នាំ២០-
២០ បើ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល ដូច 
គា្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន   បាន ធា្លាក់ចុះ 
៧,១៨ភាគ រយ  ដៃល មាន  
ចំនួន ១៣១ ៤២៥តោន ។ 

កម្ពុជា  នាំ ចៃញ គៃប់ សា្វាយ- 
ចន្ទី   ២០២ ៣១៨តោន  កាល- 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩ កើន ជិត ១០០ 
ភាគ រយ នឹង ឆ្នាំ២០១៨។  

របាយការណ៍ នៃះឲៃយ ដឹងថា 
ផ្ទៃ ដីសរុបនៃ ដំ ដុះសា្វាយ ចន្ទី 
មាន ចនំនួ ១៤៩ ៦៦០ហិកតា   
ទូ ទាំង បៃទៃស ៕  LA
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សៃបពៃល នៃ ការរកី រាលដាល ជងំ ឺ
រាតតៃបាត កូ វីដ ១៩ នៅ ពាសពៃញ 
ពិភពលោក ធនាគារ PPCBank 
បាន ប្តៃជ្ញាចិត្ត គាំទៃ ដល់ អតិថិជន 
ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ 
ខណៈពៃលដៃល ធនាគារ ក ៏កពំងុ បន្ត 
ផ្តល់នូវ សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ លំដាប់ 
ពភិពលោក នៅ ទទូាងំ  បៃទៃស កម្ពជុ 
ផងដៃរ ។ 

 បនា្ទាប់ពី ការ បំបៃក កំណត់តៃ ឆ្នាំ 
២០១៩ ដៃល ម្ចាស ់ភាគហ៊នុ ធ ំរបស ់
ធនាគារ គឺ JB Financial Group 
ទទួលបាន បៃក់ចំណៃញ សុទ្ធ  ២៩០ 
លាន ដុលា្លារ កើនឡើង ៤១,៦ភាគ-
រយ ធៀប ឆ្នាំ ២០១៨ ដៃលជ ហៃតុ 
នាំឱៃយ ធនាគារ PPCBank ស្ថិតក្នុង 
ជំហរ ដ៏រឹងមំ ដើមៃបី ផ្តល់ ការ គាំទៃ 
យ៉ាង ពៃញទំហឹង ដល់ អតិថិជន និង 
បន្ត ផៃនការ ពងៃីក សៃវាកម្ម របស់ខ្លួន 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ ទៀត ។ 

 ទន្ទឹមនឹង ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ 
រាតតៃបាត ដៃល កំពុង ធ្វើឱៃយប៉ះពាល់ 
ដល់ សៃដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បៃទៃស 
កម្ពុជ ក៏ កំពុង រង ផលប៉ះពាល់ យ៉ាង 
ខ្លាំង ផងដៃរ ។ ទោះជ យ៉ាង ណា 
កដ៏ោយ ធនាគារ PPCBank កពំងុ 
ធ្វើការ យ៉ាង មោះមុត ដើមៃបី ធានា ជូន 
អតិថិជន នូវ ការប្តៃជ្ញាចិត្ត របស់ខ្លួន 
ចំពោះ បៃទៃស កម្ពុជ ។ 

 ស្ថតិក្នងុ អំឡុង នៃ ការរីក រាលដាល 
របស់ ជំងឺ រាតតៃបាត នៃះ ធនាគារ បាន 
បញ្ចប់ ដំណាក់កាល ទី ១ ដោយ ជោគ- 
ជ័យ នៃ ផៃនការ បមៃុង ទុក របស់ខ្លួន 
ដោយ បៃមូល ទុន ពី ការបោះ ផៃសាយ 
មូល ប តៃ បំណុល ជ ទឹកបៃក់់ សរុប 
៤០ ពាន់ លាន រៀល នៅ ថ្ងៃទី ២១ 
ខៃមៃសា ។ ដំណាក់កាល ទី ២ នៃ 
ការបៃមូល ទុន សរុប ៤០ ពាន់ លាន 
រៀល បន្ថៃមទៀត នឹងធ្វើ ឡើង ក្នុង 
រយៈពៃល ៦ ខៃ បនា្ទាប់ ។ 

 ដើមៃបី គាំទៃ យន្ដ ការដៃល ដាក់ 
ចៃញ ដោយ ធនាគារជតិ នៃ កម្ពុជ 

ធនាគារ PPCBank បានទទួល- 
បានបនា្ទាត់ឥណទានពីម្ចាស់ ភាគ- 
ហ៊ុន ធំ JB Bank នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃ 
និង បាន បញ្ចប់ ការបៃមូល ទុន ពី 
ការលក់ បណ្ណបំណុល សាជីវកម្ម 
ដោយ ជោគជ័យ ក្នុង រយៈពៃលខ្លី ។  

 នាយក បៃតិបត្ត ិធនាគារ PPCBank 
លោក Shin Chang Moo មន 
បៃសាសន៍ថា ៖« ការ បន្ថៃម  លំហូរ 
សាច់បៃក់ ពី បៃភព ទុន ផៃសៃងៗ គា្នា តៃវូ 
បាន អនុវត្ត សៃបតាម គំនិត ផ្តចួផ្តើម ជ 
សាធារណៈ លើ វិធាន ការគំាទៃ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដូចជ គោលការណ៍ ណៃនំា 

ស្តពីី ការរៀបចំ រចនាសម្ពន័្ធ ឡើងវិញ នៃ 
ឥណទាន របស់ ធនាគារ ជតិ នៃ កម្ពជុ 
និង គមៃង នៃ ការសហការ ជមួយ 
ធនាគារ សហគៃស ធុន តូច និង 
មធៃយមកម្ពជុ សមៃប់ បៃតិបត្តកិារ 
សហ ហិរញ្ញបៃបទាន ដល់ សហគៃស 
ធុន តូច  និង មធៃយម » ។ 

 កាលព ីដើមខៃ កន្លងទៅ ធនាគារ-
ជតិ នៃ កម្ពុជ បាន ណៃ នាំឱៃយ កៃុម 
បៃឹកៃសាភិបាល នៃ ធនាគារ និង គៃឹះ-
សា្ថាន មកីៃហូរិញ្ញវត្ថ ុទាងំអស ់អនមុត័ 
យ៉ាង ខ្ជាប់ខ្ជួន  លើ គោលការណ៍ 
ណៃនាំ ស្តីពី ការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ 
ឥណទាន ឡើងវញិ ។ ជមយួគា្នា នោះ 
ធនាគារ PPCBank បាន អនុវត្ត 
តាម សំណើ នៃះ និង បានរៀបចំ 
កញ្ចប់ ហិរញ្ញបៃបទាន ដៃល រួមមន 
កម្មវិធី ឥណទាន ចំនួន ៣ ដូចជ ៖ 
ការរៀបចំ រចនាសម្ព័ន្ធ ឡើងវិញ នៃ 
ឥណទាន គមៃង នៃ ការសហការ 
ជមួយ ធនាគារ SME សមៃប់ 
បៃតបិត្តកិារ សហ ហរិញ្ញបៃបទាន ដល ់
សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម និង 
កម្ចី នៃ ក្ដី សុ បិ ន។ 

 លោក Shin Chang Moo បាន 
បន្ថៃម ទៀត ថា ៖« អាសៃ័យ លើ ផល-
ប៉ះពាល់ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ផៃសៃងៗ ដៃល 
សហគៃស និង អាជីវកម្ម មួយចំនួន 
កំពុង បៃឈម យើង នឹង ផ្តល់ជូន នូវ 

កញ្ចប ់ហរិញ្ញបៃបទាន ក្នងុការ ឆ្លើយតប 
នវូ វបិត្ត ិនៃះ ដចូជ ការទទូាត ់សមៃប ់
ថ្ងៃ វិសៃសមកាល ការពនៃយារពៃល 
កាលកណំត ់នៃ ការទទូាត ់សង  ការ-
បន្ធរូបន្ថយ ឬ ការលបុចោល នវូ តមៃវូ- 
ការ នៃ ទៃពៃយ បញ្ចា ំនងិ ការផ្តល ់ឥណ-
ទាន បន្ថៃម » ។ 

 ជមួយនឹង ការគាំទៃ បន្ថៃមទៀត 
ដល់ អតិថិជន ក្នុងអំឡុងពៃល នៃ 
ការដាក ់ខ្លនួឯង ឱៃយនៅដាច ់ដោយឡៃក 
ធនាគារ PPCBank កាលពីពៃល 
ថ្មីៗ នៃះ បានដាក់ ឱៃយបៃើ បៃស់ ការ វិ - 
វ ឌៃឍចងុកៃយ នៃ សៃវា ធនាគារ តាម 
ទូរស័ព្ទដៃ ជំនាន់ 2.0 ។ សៃវា នៃះ 
អនុញ្ញាតឱៃយ អ្នកបៃើបៃស់ អាច បើក 
នងិ បទិ គណន ីបៃក ់បញ្ញើ ដោយ មនិ 
ចាំ ចាច់ ទៅ ធនាគារ ។ 

PPCBank កប៏ាន សនៃយាថា  នងឹ 
បន្ត ពងៃកី សៃវាកម្ម របសខ់្លនួ ដោយ 
បើក សាខ ថ្មី ចំនួន ២ បន្ថៃម ទៀត 
នៅ ឆមស ទី ២ នៃ ឆ្នាំ ២០២០ ។ 
ជមួយ នឹង ផៃនការ បមៃុងទុក ដ៏ 
រឹងមំ  និង កញ្ចប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ-
បៃបទាន ដៃល មន ជសៃច ក្នងុការ- 
ឆ្លើយតប នឹងវិបត្តិ នៃះ អតិថិជន 
នឹង អាច ទទួល បាន ភាព ស្ងប់ចិត្ត 
ជមួយនឹង ការ ធានាបាន យ៉ាង 
ខ្ពស់ ពី ធនាគារ PPCBank ក្នុង 
គៃ លំបាក នៃះ ៕ 

ធនាគារ PPCBank បង្ហាញ គោលជំហរ ដ៏ រឹងមំា សម្រាប់ អតិថិជន ក្នងុអំឡុងមាន វិបត្ត ិកូវីដ១៩

sp
o
n
so

re
d

ធនាគារ ភីភីសីុ ប៊ែង សាខាសែនសុខ ក្នងុរាជធានីភ្នពំែញ។

ប្រទ្រសG20 ប្ត្រជ្ញា ជួយ វិស័យ ទ្រស ចរណ៍ ឲ្រយ រស់ ឡើងវិញ
ទកីែងុ រ ីយ៉ា ដៈ បៃទៃស    សៃដ្ឋ កចិ្ច 

ជឿន លឿនG20  បាន សនៃយា 
កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ថា ដើមៃបី   បន្ថយ 
ផល ប៉ះ ពាល់ សៃដ្ឋ កិច្ច បណា្តាល 
មក ពី ការ រាល ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណា 
ទៅ លើ វសិយ័ ទៃស ចរណ ៍សកល- 
លោក  ដៃល ជ ឧសៃសា ហ កម្ម 
ទទលួរ ងគៃះ  ខ្លាងំ បផំតុ  ដោយ 
មនុស រាប់ លាន នាក់ ក្នុង វិស័យ 
នៃះ មន ហា និភ័យ ចំពោះ ការ- 
បាត់ បង់ ការងារ ។ 

អង្គការ សហ បៃតិ បត្ត ិការ សៃដ្ឋ-  
កិច្ច  និង ការ អភិវ ឌៃឍ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  ការ បងា្ខាងំ ដោយ សារ ក ូវដី ១៩  
បាន វាយ បៃហារ ទៃស ចរ ណ  ៍អន្តរ- 
ជតិ  ដៃល តៃូវ បាន គៃ បា៉ាន់ សា្មាន 
ថា  មន ការ ធា្លាក់ ចុះ ៤៥ ភាគ រយ 
ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។ 

កៃុម រដ្ឋ មន្តៃី ទៃស ចរណ៍ បៃ- 
ទៃសG20  បាន សនៃយា ធានា សមៃប  - 
សមៃួល នៅ ពៃល បៃទៃស របស់  
ពួក គ ៃ បន្ធូរ  ការ ដាក់  បមៃម ការ-
ធ្វើ ចរាចរណ៍  និង ការ រឹត  តៃបិត ការ- 
ធ្វើដំ ណើរ និង ដើមៃបី គាំទៃ ការ- 
ងើប ឡើង វិញ នៃ ឧសៃសា  ហកម្ម ដ៏ 
តៃដាប តៃដួស នៃះ។ 

កៃុម រដ្ឋ មន្តៃី បាន លើក ឡើង 
នៅក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍បនា្ទាប ់

កចិ្ច  បៃជុ ំបនា្ទាន ់ ដៃល រៀបច ំដោយ 
បៃទៃស អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូ ឌី ត ជ 
បៃធាន នា ពៃល  នៃះថា៖«យើង 
ប្តៃជ្ញា ជួយ អាជីវ កម្ម ក្នុង វិស័យ 
ទៃស ចរណ៍... សហ គៃិន  និង 
បុគ្គលិក ដើមៃបី ផៃសា៊ាំ និង រីក លូត- 
លាស់ សម័យថ្មី កៃយ វិបត្តិ »។ 

ពួកគៃ បាន យោង ទៅ លើ ទិន្ន- 
នយ័ របស ់កៃមុ បៃកឹៃសា ទៃស ចរណ ៍
ពិភព លោក (World Travel 
and Tourism Council) 
ដៃល  បាន បងា្ហាញ ថា  ការងារ រហូ ត   
ដល់ ទៅ ៧៥ លាន កន្លៃង មន   
ហា និភ័យ ក្នុង វិស័យ ដៃល មន  

កម្លាំង ពលកម្ម ចៃើន ។ 
រដ្ឋ មន្តៃ ីទៃស ចរណ ៍ អា រា៉ា ប៊ ីសា- 

អ៊ូ ឌី ត  ដៃល កាល ពី ឆ្នាំ កន្លង ទៅ 
បាន ចៃញ នវូ ទដិា្ឋាការ ទៃស ចរណ ៍
លើក ទ ី១ របស ់ខ្លនួ ដើមៃប ី  រញុ  ចៃន    
វសិយ័ នៃះ   ឲៃយ មន ក្ត ី សងៃឃមឹ  ឡើង  
វិញ  ពៃម ទាំង   បាន  បងា្ហាញ  នូវ ក្តី- 
សងៃឃឹម ថា  ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ 
ការរកី រាល ដាល  នៃ វរីសុ  នងឹមន 
រយៈ ពៃល ខ្លី ប៉ុណ្ណោះ។ 

លោក Ahmed al-Khatib 
បាន និយយ ថា ៖«តំបន់ កមៃសាន្ត 
មន ហើយ សណា្ឋា គារ មន ហើយ    
ភោជ នយី ដា្ឋាន មន ហើយ ដោយ  

រង់ ចាំតៃ អ្នក ទៅ កមៃសាន្ត តៃឡប់ 
ទៅវិញ ប៉ុណ្ណោះ »។ 

ទៃសចរណ៍ សា អ៊ូ ឌី ត បៃឈម 
ការ ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខ្លាំង ប៉ុនា្មាន ខៃ 
នៃះ  បនា្ទាប់ ពី ការ ដាក់ ចៃញ នូវ 
ទិដា្ឋា ការ   ទៃសចរ ណ៍ ថ្មី កាល ពី ខៃ 
កញ្ញា   ដោយ មន មហចិ្ឆ តា ទទលួ 
ភ្ញៀវ ទៃសច រ ឲៃយ បាន ១០០ លាន 
នាក់ តៃឹម ឆ្នាំ២០៣០ ។

បៃទៃស នៃះ បាន ចំណាយ 
បៃក់  រាប់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង 
បំណង កសាង ឧសៃសា ហកម្ម 
ទៃស   ចរ ណ  ៍ព ីការបៃក ខ្ញៃក ដើមៃប ី
ជួយ ចិញ្ចឹម វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច ពី 
ការពឹង ផ្អៃក លើ ចំណូល បៃង 
ជ ចៃើន ទស វតៃសរ៍ មក ហើយ ។ 

បៃទៃស  អា រា៉ា ប៊ ីសា អ៊ ូឌ ីត បាន  
បញ្ចៃញ ទឹក បៃក់ ជង ៥០ ០  
លាន រី យ៉ា ល់ (riyals) ($ 
១៣៣  លាន )ដើមៃបី ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័  
ដល់ អ្នក ដំណើរ មកពី បរ ទៃស  
និងអ្នក ដៃល ឆ្លង វីរុស ក្នុង សណ្ឋា- 
គារ ទទៃនៅ ជុំវិញ បៃទ ៃស  ។

រដា្ឋា ភិបាល កំពុង ជួល សណា្ឋា គារ 
ខ្លះ ទាំងអស់ ដើមៃបី ធ្វើ ជកន្លៃង 
ចតា្តាឡីស័ក និងផ្តល់ ការគាំទៃ  
វិស័យ នៃះ បណ្តាះ អាសន្ន រយៈ- 
ពៃល ៣ ទៅ៤ ខៃ  ៕ AFP/RR

  ថ្នាក់ដឹកនាំអារា៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត ពែលបែជុំ  បែទែស G20កន្លងមក។ AFP

ព្រលាន យន្ត ហោះ  រឹបអូស យន្ត ហោះ 
ក្រមុហុ៊ន អាកា ស ចរណ៍  Virgin

ទកីែងុ សុដីនីៈ យន្តហោះ ជ- 
ចៃើន គៃឿង របស់ កៃុមហ៊ុន 
Virgin អូស្តាៃលីតៃូវបាន គៃ  
រឹបអូស កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ ចំ ពោះ  
អ្វី ដៃល កៃុម ហ៊ុន បៃតិ ប ត្តិ   ការ 
ពៃលាន យន្ត ហោះ ហៅ ថា ជ 
ការ ប៉នុ បង៉ ធ្វើ រដ្ឋ បៃ ហារ បណំលុ  
ព ីកៃមុ ហ៊នុ អាកា សច រណ ៍ដៃល  
បាន  ដលួ រល ំកៃម ការ  ខតបង ់ 
បណា្តាល មក ពី វីរុស កូ រ៉ូ ណា ក្នុង 
សបា្តាហ៍  កន្លង ទៅ នៃះ ។ 

ក្នងុ  របូភាពវដីៃអ ូ ខ្លះ  បងា ្ហា  ញ  ព ី
អាកាស យន ដា្ឋាន Perth នៅ 
តំបន់ ឈូង សមុទៃ ភាគ ខង 
លិច   បៃទៃស អូស្តាៃលី  ដោយ 
បាន  បងា្ហា ញ គៃឿង ចកៃ ធុន ធ្ងន់ 
ដូច ជ ឡាន   និង រថ យន្ត ដឹក- 
ជណ្តើរ យន្ត ហោះ ជដើម    បាន 
រាំង ខ្ទប់ យន្ត ហោះ នៅ កៃបៃរ ចៃក 
ដើមៃបី រារាំង ពី ការ យក ចៃញ ។ 

បៃតបិត្ត ិករ ពៃលាន យន្ត ហោះ   
បាន ឲៃយ ដឹង ថា យន្ត ហោះ តៃូវ 
បាន គៃ បងា្ខាំង ទុក ជ វត្ថុ បញ្ចាំ 
រហូត ដល់ កៃុមហ៊ុន បាន បង់ថ្លៃ 
អាកាស យន ដា្ឋាន  និង ថ្លៃ ឈ្នួល 
នៅ លើ អា កាស ដ៏ សំ ខន់  និង 
សៃវា ផៃសៃង ៗ  ទៀត ។ 

កៃុម ហ៊ុន ពៃលាន យន្ត ហោះ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា៖«យើង ចង់ ធ្វើ  
ការ ងារ  ជ មយួ កៃមុ ហ៊នុ Virgin 
និង  រដ្ឋ  បាល គៃប់ គៃង កៃុម ហ៊ុ ន 
នៃះ ដើមៃបី ធានា ថា កៃុម ហ៊ុន អា- 
កា ស   ចរ ណ៍  អាច ដោះ សៃយ   
បញ្ហា ថ្មី ៗ  នៃះ »  ។ 

 សៃចក្តី បៃកា ស បាន បន្ថៃម 
ថា  កៃមុហ៊នុ ពៃលាន យន្ត ហោះ 
ក៏  តៃូ វ   ការ ពារ   ផល បៃ យោ  ជ ន៍ 
របស់ ខ្លួន ដៃរ។ 

រដា្ឋា ភបិាល  អសូ្តាៃ ល ី   បដ ិស ៃធ  
ការ ស្នើ កម្ចី ចំនួន ១,៤ ពាន ់  លាន    
ដុលា្លារ អូស្តាៃលី ដើ មៃបី   ស ង្គៃះ  
កៃមុ ហ៊នុ  គៃប ់គៃង ច ំណៃ ក   ភាគ-  
ហ៊នុ  ធ ំដោយ បរ ទៃសដៃល បាន  
ធ្វើ ឲៃយ បុគ្គលិ ក១០០០ នាក់ 
បាត ់បង ់ការ ងារ បន្ថៃម  បនា្ទាប ់ព ី
បញៃឈ ប ់បគុ្គលកិ ៨០០០ នាក ់នៃ 
បុគ្គលិក ១០០០០ នាក់ មក 
ពីគៃប់ផ្នៃកនៃសៃវាកម្ម ។ 

លោក  Kevin Brown  នាយ ក   
បៃតិ បត្តិ នៃ អាកាស យន ដា្ឋាន 
Perth បាន បៃប់ សារព័ត៌ មន 
ក្នងុ សៃកុ ថា យន្ត ហោះ ចនំនួ ៤ 
នៃ កៃមុ ហ៊នុ នៃះ តៃវូ បាន របឹ អសូ  
ទុក   មួយ កន្លៃង៕ AFP/RR
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បុរីញូយ៉កៈ ក្រោយ ពី មាន 
ភាព ចម្រោូង ចម្រោសជាង ១ខ្រោ 
ដ្រោល ក្រោុម ប្រោឹក្រោសា សន្តិ សុខ 
អង្គការ សហប្រោជា ជាតិ  បាន 
ប៉ះទង្គិច ជា មួយនឹង  អាម្រោរិក         
ប្រោទ្រោស ចិន  និង រុស្រោស៊ី  ត្រោូវ បាន 
គ្រោ រំពឹង ថា នឹង អនុម័ត សម្រោច 
លើក ទ១ី របស ់ខ្លនួ អពំ ីជងំ ឺរាត- 
ត្រោបាត  ស្រោបព្រោល មាន ការ អំពាវ- 
នាវឲ្រោយ មាន ការ បង្កើន កិច្ច សហ - 
ប្រោតិបត្តិ ការ ពី អន្តរ ជាតិ។   

តើ ជា ការ ងារ អស់ សង្រោឃឹម 

មួយ ឬ? ការ អំពាវ នាវ ឲ្រោយ ក្រោុម 
កង កមា្លាំង ពហុ ភាគី ដ្រោល 
បានប៉ះពា ល់ ដោយ ភាព  ជាតិ - 
នយិមកាន ់ត្រោកើ នឡើង    ភា្ញាក-់ 
ខ្លនួ ឡើ ង  ឬ ប្រោហ្រោល ជាជហំាន 
ដំបូង មួយ សម្រោ ប់  ការ រៀ ប ចំ 
ភូមិ សាស្ត្រោ   នយោ បាយ  ឡើង- 
វិញ  និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អង្គ ភាព 
អន្តរ ជាតិ ដ្រោល ត្រោូវ  បាន បង្កើត 
ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៤៥  ជា- 
មួយ ការ បងា្ហាញ ប្រោសកកម្ម ន្រោ 
ការ ការ ពារ  និង ទប់ សា្កាត់ វិបត្តិ 

សកល ឬ? 
 ក្រោមុ អ្នក កា រទូត  និង ក្រោមុ អ្នក- 

ជំនាញ  បាន ស្ទង់ មតិ ដោយ 
កាស្រោត AFP  គឺ មាន ការ ជឿ 
ទុក ចិត្ត តិច តួច ។ 

 លោក ហា្គានឌ ី  ធ្លាប ់បាន ថ្ល្រោង 
ថា  ការ ធ្វើ ឲ្រោយ យឺត យ៉ាវ អាច ធ្វើ 
ឲ្រោយ ខ្លួន ឯង «ប្រោព្រោឹត្ត អំពើហិង្រោសា    
« ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត មា្នាក់  បាន 
អំពាវនាវ ឡើង វិញ  ដោយ បាន 
ថ្ល្រោង ក្ន៊ង លក្ខ ខណ្ឌ អនា មិក  
ដើម្រោបី បងា្ហាញ ការ អន្ទះ សា ជា- 
មួយ អង្គភាព កំពូល របស់ អង្គ-
ការ  សហ ប្រោជា ជាតិ  ជុំ វិញ ការ 
នៅ ស្ងៀម សា្ងាត់ គួរ ឲ្រោយ ខ្មាស- 
អៀន របស់ ខ្លួន  នៅ ក្ន៊ង ការ- 
ប្រោឈម មខុ ជា មយួ វបិត្ត ិសកល 
យ៉ាង អាក្រោក់ បំផុត  ចាប់ តាំង ពី 
សង្គ្រោម លោក លើក ទី ២ ។ 

 ក្រោុម ប្រោឹក្រោសា សន្តិសុខ  ធ្លាប់ 
បាន ពិភាក្រោសា ម្តង គត់  ស្តី ពី ការ 
ឆ្លង  រាល ដាល ម្រោ រោគ កូ រ៉ូ ណា  
ហើយ ដ្រោល ស្ថិត នៅ ក្ន៊ង កិច្ច - 
ប្រោជុំ ជាក់ ស្ត្រោង  ធ្វើ តាម រយៈ 
វីដ្រោអូ ខុនហ្វើរុិន  បាន រៀប ចំ 

ធ្វើឡើង កាល ពី ថ្ង្រោ ទី ៩  ខ្រោ - 
ម្រោសា  បាន ផ្តួច ផ្តើម គំនិត 
ដោយ ប្រោទ្រោស អាល្លឺ ម៉ង់  និង 
ប្រោទ្រោស អ្រោស្តូ នី ។ 

ស្រោចក្ត ីសម្រោច បច្ចប៊្រោបន្ន  បាន 
ស្នើ ឡើង រួម ដោយ ប្រោទ្រោស - 
ទុយនី សីុ  និង បារំាង  បាន អំពាវ- 

នាវ ឲ្រោយ « បង្កើន ការ សម្រោប-
សម្រោួល នៅ ក្ន៊ង ចំណោម ក្រោុម 
ប្រោទ្រោស ទាំង អស់ » « ជា ការ 
បញ្រោឈប់ អរិភាព  » និង ជា ការ រា- 
រាងំកចិ្ច ការ មនសុ្រោស ធម ៌ » នៅ ក្នង៊ 
ប្រោទ្រោសនានាដ្រោ លមា ន ជម្លាះ ។ 

 ស្រោចក្តី សម្រោច នោះ  មាន 

គោល បំណងគាំទ្រោ ឲ្រោយ មាន កិច្ច 
ខិតខំ ប្រោឹង ប្រោង របស់ លោក  
អគ្គ ល្រោខ ធិការ អង់ តូនីញ៉ូ  
ហ្គយ៊ តរឺ្រោស  នងិ  ទ ីភា្នាកង់ារ UN 
ជាច្រោើន  ដ្រោល កំពុង ទប់ ់សា្កាត ់  
ការរាល ដាល ន្រោវីរុស ផ្លូវដ ង្ហើ ម  
កូរ៉ូណា៕ AFP/SK

លោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរេសកំពុងថ្លេងនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មានមួយនៅទីសា្នាក់ការអង្គការសហបេជាជាតិ។AFP

កេមុបុគ្គលិកពេទេយកំពុងពាក់មា៉ាស់ការពារនៅកេមុហុ៊នផលិតសមា្ភារពេទេយ។AFP

ក្រមុប្រកឹ្រសាសន្តសុិខUNជិតឈានដល់ស្រចក្តសីម្រចលើកដំបូង
អំពីវីរុសស្របព្រលមានការអំពាវនាវឲ្រយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារពីអន្តរជាតិ

កេងុបាងកកៈលោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ត្រោី ថ្រោ  ប្រោយុធ  ចាន-អូ ចា  
កាល ពី ថ្ង្រោ សុក្រោ  បាន ថ្ល្រោង ថា  
ការ យក ចិត្ត ទុ ក ដាក់ លើ  សុខ - 
ភាព សាធរណៈ  នឹង កា្លាយ ជា 
អាទិភាព ចម្រោបង គ្រោ   នៅ ព្រោល 
រដា្ឋាភបិាល សម្រោច ចតិ្ត ថា តើ គរួ  
បន្ធរូ បន្ថយ ការ បិទ ប្រោទ្រោស ទាក់- 
ទង នងឹ វរីសុ ករូ៉ណូា ដ្រោរ   ឬ យ៉ាង 
ណា នោះ ។ 

ដោយ បាន ថ្ល្រោងទៅ កាន់ 
ប្រោពន័្ធ ផ្រោសព្វ ផ្រោសាយ នៅ វមិាន រដា្ឋា- 
ភិបាល លោក ឧត្តម ស្រោនីយ៍ 
ប្រោយុធ  ចាន-អូចា  បាន ថ្ល្រោង 
ថា  រហូត មក ទល់  ព្រោល ន្រោះ  
ប្រោទ្រោស ថ្រោ  បាន ខិតខំ ប្រោឹង- 
ប្រោង ធ្វើ ឲ្រោយ បនា្ទាត់ កោងន្រោការ   - 
ឆ្លងវីរុស  ថយ ចុះ  ប្រោទ្រោស ន្រោះ  
មិន  អាច បន្ធូរ បន្ថយ ការ ប្រោុង- 
ប្រោយ័ត្ន របស់ខ្លួន បាន ទ្រោ។  

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រោី  បាន 
ថ្ល្រោង ថា៖ « អ្វី ដ្រោល យើង ព្រោួយ- 
បារម្ភ នោះ គឺ សុខ ភាព របស់ 

ប្រោជាជន។ ន្រោះនឹង កំណត់ ថា 
តើ អ្វី ដ្រោល អាច ធ្វើ និងអ្វី ដ្រោល  
មិន អាច ធ្វើ បាន  »។ 

លោក  បានថ្ល្រោង ថា  ប្រោសិន 
បើ ការ រតឹ បន្តងឹ នា ព្រោល បច្ចប៊្រោបន្ន  
ដ្រោល ត្រោូវ បាន ដាក់ ឲ្រោយ គ្រោប់ គ្រោង 
ជងំ ឺរាត ត្រោបាត កវូដី ១៩  ត្រោវូ បាន 
បន្ធូរ បន្ថយ ដោយ សុវត្ថិ ភាព  
នៅ មាន វិធនការ ខ្លះ  នៅ ជា 
ធរមាន នៅឡើយ ដើម្រោបី ទប់ - 
សា្កាត់ មិន ឲ្រោយការ ឆ្លង កើន ឡើង ។ 

លោក ប្រោយុធ  បាន ថ្ល្រោង ថា 
រដា្ឋាភិបាល ន្រោះ មាន ការ  ព្រោួយ- 
បារម្ភ អំពី ជីវភាព រស់ នៅ របស់ 
ប្រោជាជន  ប្រោក់ ចំណូល របស់ 
ពួក គ្រោ និង សកម្មភាព ប្រោចាំ ថ្ង្រោ 
ដទ្រោ ទៀត។ 

លោក ឧត្តម ស្រោនយី ៍ប្រោយធុ  
ចាន- អូចា  បាន ថ្ល្រោង ថា ៖ «រដា្ឋា- 
ភិបាល ន្រោះ  ជា និច្ច កាល មាន 
កង្វល់២ ក្ន៊ង ចិត្ត។  ការ ធ្វើ ឲ្រោយ 
ប្រោជាជន មាន សខុ ភាពល្អ  គ ឺជា 
កង្វល់ ចម្រោបង  និង កង្វល់ ទី ២ គឺ 

ធ្វើ ឲ្រោយ ស្រោដ្ឋ កិច្ច ដំណើរ ការ។  
រដា្ឋាភិបាល ន្រោះ  ត្រោូវ ត្រោ មាន 
វិធន ការ ដោះ ស្រោយ បញ្ហា 
ទាំង ២ ន្រោះ  ទោះ បី ជា ខ្លួន ត្រោូវ 
ចំណាយ ប្រោក់  ដោយ ប្រោុង - 
ប្រោយត័្ន  ដើម្រោបី ខ្លនួ អាច ចៀស វាង 

ពី វិបត្តិ នៅ ព្រោល អនា គត ក្តី »។  
លោក បាន ថ្ល្រោង ថា  ខណៈ 

រដា្ឋាភបិាល  នងឹ ធ្វើ កចិ្ច ការ គ្រោប-់ 
យ៉ាង ក្នង៊ ដ្រោន អណំាច របស ់ខ្លនួ 
ដើម្រោប ីដោះស្រោយ បញ្ហា ន្រោះ  ខ្លនួ 
ក៏ បាន ត្រោៀម ខ្លួន សា្តាប់ គំនិត 

ផ្រោស្រោងៗ របស់ អ្នក នៅ ក្រោ រដ្ឋ- 
ការ ន្រោះ ដ្រោរ ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រោី  បាន 
ថ្ល្រោង ថា  ទោះ បីជា ចំនួន ន្រោ 
ករណី ឆ្លង ប្រោចាំ ថ្ង្រោ ថយ ចុះ  និង 
នៅ ទាប ក្តី  ន្រោះ មិន មាន ន័យ ថា  

ប្រោទ្រោស ន្រោះ  នា ព្រោល បច្ច៊ប្រោបន្ន 
មាន សុវត្ថិភាពទ្រោ  ខណៈ វីរុស  
បាន ឆ្លង រាល ដល់ ប្រោទ្រោស ជាង 
២០០ ហើយ  និង នៅ មាន   
គ្រោះ ថា្នាក់ ពី ករណី ឆ្លង ថ្មី មក ពី 
បរទ្រោស ។ 

លោក ប្រោយុធ  បាន ថ្ល្រោង ថា  
រឿង សំខន់ បំផុត គឺ ត្រោូវ ទប់- 
សា្កាត់ ការ ឆ្លង មក ពី បរទ្រោស និង 
ធនា ថា  ប្រោជាជន ថ្រោ  អនុ វត្ត 
តាម វិធន ការ គ្រោប់ គ្រោង ជំងឺ ឆ្លង 
នៅ ក្ន៊ង វិធន ការ នៅ ឲ្រោយ ឆ្ងាយ     
ពី គា្នា នៅ ក្ន៊ង សង្គម ។

លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រោី  ប្រោ- 
យុធ ចាន-អូចា  ជា ថ្មី ម្តង ទៀត  
បាន ការ ពារ លិខិត ជា ច្រោើន  
ដ្រោល លោក បាន ផ្ញើ ជូន ក្រោុម - 
ម្រោ ដកឹ នា ំជនំញួ  ដោយ បាន ស្នើ 
ឲ្រោយ ពួក គ្រោទំាងអស់គា្នា   ជួយ 
ប្រោជាជន  ដ្រោល មាន ផ ល ប៉ះ ពាល់  
ដោយ ជំងឺ រាត ត្រោបាត  កូវីដ ១៩  
តាម រយៈ គម្រោង ផ្តល់ជំនួយ 
នានា  ៕ BKP/PSA 

លោកប្រយុធថ្ល្រងថាការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពស ធារណៈគឺជាអាទិភាពចម្របង

លោកនាយករដ្ឋមន្តេីបេយុធចាន-អូចាអំពាវនាវឲេយរកេសាទុកវិធានការជាធរមានដើមេបីទប់សា្កាត់ការឆ្លងវីរុសជាថ្មី។BKP
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ពី វីរុស នៃះ  ហើយ អាច នឹង មិន 
បាន ការ ពារ មនសុៃស ម្នាក ់ មនិ ឲៃយ 
មន ការ ឆ្លង ឡើង វិញនោះ ទៃ ។ 

 អង្គការ សុខ ភាព របស់ អង្គ-
ការ សហ បៃហ ជា ជាតិ  បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ ៍
មួយ ថា ៖« បច្ចុបៃបន្ន  មិន មន 
ភ័ស្តុតាង បង្ហាញ ថា  អ្នក ដៃល 
បាន ជា សះ សៃបើយ ពី ជំងឺ កូ-
វដី១៩  នងិ មន សារ ធាត ុដៃល 
តៃូវ បាន បង្កើត នៅ ក្នុង ឈាម  
ដើមៃបី ទប់ ទល់ នឹង រោគ ផៃសៃង ៗ   
តៃវូ បាន ការ ពារ មនិ ឲៃយ មន ការ- 
ឆ្លង ជា លើក ទី ២ នោះ ទៃ » ។ 

ចំណៃក ឯ ជន ជាតិ មូ ស្លីម 
រាប់រយ លាន នាក់  នៅ ជុំ វិញ 
ពិភព លោក  បាន ចំណាយ - 
ពៃល ធ្វើ បុណៃយ រា៉ាម៉ា ដន ២ ថ្ងៃ  
នៅ ខាង កៃ វិហារ អ៊ិសា្លាម  និង 
ការ បញ្ចៀស ទទលួ ទាន អាហារ  
ជា លក្ខណៈ គៃសួារ ទៃង ់ទៃយ-
ធំ  ដើមៃបី ទទួល ទាន អាហារ 
ពៃល ពៃកឹ  ដោយ សារ ការ ដាក-់
ឲៃយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក ព ីគៃ នងិ 
គោល នយោ បាយ ដាក់ ឲៃយ      
នៅ   ឆ្ងាយ ពី គ្នា ។ 

   បៃជា ជន អូស្តៃលី  និង បៃជា- 

ជន នូ វៃល សៃ ឡង់  បាន បៃរព្ធ 
ពធិ ីបណុៃយ  Anzac-Day  ដោយ 
គ្មាន ការ ដង្ហៃ កៃបួន  នងិ ពធិ ីបណុៃយ 
សាធារ ណៈ  ដើមៃបី ធ្វើ ពិធី រំឭក 
ការ បាត់ បង់ ជី វិត ទាហាន ជា - 
ចៃើន ក្នុង សម័យ សង្គៃម  នៅ- 
ក្នងុ  សា្ថានភាព ស្ថតិ  កៃម គោល- 
នយោ បាយដាក់ មនុសៃស ឲៃយ នៅ 
ឆ្ងាយ ពី គ្នា  ហើយ ពួក គៃ បាន 
រៀប ចំ បៃរព្ធ ពិធី តាម បៃប 
សាសនា  នៅ ខាង មខុ ផ្ទះ ពកួ គៃ 
រៀង ៗ  ខ្លួន ។ 

រដា្ឋាភិ បាល មក ពី បៃទៃស - 
សៃីលង្កា   បៃល ហៃសុិក  និង  

អាមៃរិក  បាន ចាប់ ផ្តើម ដក- 
បមៃម នៅ តាម គោល ដៅ ខ្លះ  
ឡើង វិញ  ខណៈ ដៃល កា រ រាល- 
ដាល នៃជំងឺកូ វីដ១ ៩  នៅ តៃ ធ្វើ  
ឲៃយមនសុៃសជាតជិ ិតពាកក់ ណា្តាល   
សា ្នាក ់ នៅក្នុង  ផ្ទះ  ឬដាក់ ឲៃយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡៃក ។

យោង តាម ចំនួន សរុប របស់  
AFP បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ករណី ឆ្លង 
សរុប នៅ ទូទាំង ពិភព លោក 
បាន កើន ឡើង ដល់ ២,៨៦ 
លាន នាក់  និង សា្លាប់ កើន ឡើង 
ជាង ២០មឺុន នាក់  ដោយកើន - 
ឡើង ២ ដង  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី 

១០  ខៃ មៃសា មក ។ 
 អឺរ៉ុប  ដៃល ជា តំបន់ ប៉ះ ពាល់ 

ខា្លាំង បំផុត  បាន កត់ តៃចំនួន 
អ្នក សា្លាប់ ដោយ វីរុស កូរ៉ូណា 
ចំនួន ១២២ ១៧១ នាក់ ។ 

ចំនួន សា្លាប់ នៅ អាមៃ រិក តៃឹម 
២៤ ៩៤ នាក ់ក្នងុ រយៈ ពៃល ២៤ 
ម៉ាង ចុង កៃយ នាំ ឲ ៃយ ចំនួន  
សា្លាប ់ ឡើង ដល ់៥៣ ៥១១ នាក។់  
ចនំនួ ករណ ីឆ្លង វរីសុ ក ូរ៉ណូា នៅ 
US  បាន កើន ឡើង ព ី៤៦០០០ 
នាក់  រហូត ដល់ ៩៣៦ ២៩៣ 
នាក់  ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ សុកៃ ។ 

នៅ ក្នងុ បៃទៃស អុតីាល ីចនំនួ 
អ្នក សា្លាប់ ដោយ សារ កូវីដ ១៩ 
បាន ឡើង ដល់ ២៦៣៨៤ នាក់ 
ហើយ អៃសៃប៉ាញ  ឡើង ដល់ 
២២៩០២ នាក ់ បៃទៃស បារាងំ 
សា្លាប ់ចនំនួ ២២៦១៤ នាក ់នងិ 
ចកៃ ភព អង់ គ្លៃស  សា្លាប់ ចំនួន 
២០៣១៩ នាក់ ។ 

ពិភព លោក  នៅ តៃ រង់ចាំ 
ខណៈ កៃុម ហ៊ុន ជា ចៃើន  និង 
រដា្ឋា ភបិាល  បានបៃងឹ បៃង បង្កើត  
ថា្នា ំ នងិ វ៉ាក ់សំាង សមៃប ់ការ ពារ 
វីរុស នៃះ  ដៃល ផ្ទុះ ឡើង ដំបូង 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ចនិ  កាល ព ីចងុ 
ឆ្នាំ ២០១៩ ៕ AFP/SK

លោក ហុី កូ  ម៉ាអាស់(កណ្តាល) ថ្លែង ទៅ កាន់ កែុម បែឹកែសា សន្តសិុខUN។ AFP

ធនាគា រ ប្រទ្រសាលី បងា់រងក រ- 
វាយប្រហារាាដោា យាគ្រ ាប់ាប្រក  
ស្រប ព្រល មនាាវិបត្តិា ស្រដ្ឋ កិច្ចា

កែុង បែរូតៈ  កៃុម អ្នក វយ - 
បៃហារ  បាន បផំ្ទុះ គៃឿង ផ្ទុះ   នៅ 
ធនា គរ មួយ កន្លៃង នៅ ក្នុង 
បៃទៃស លី បង់ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
នៅ ក្នុង ការ វយ បៃហារ ចុង-
កៃយ បំផុត  ទៅ លើ សា្ថា ប័ន 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ចៃើន  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស មួយ នៃះ  ដៃល បាន 
បៃឈម មុខ ជា មួយ វិបត្តិ សៃដ្ឋ-
កិច្ច  យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត របស់-
ខ្លួន  អស់ ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍ ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ សា រព័ត៌ មន ជាតិ 
ផ្លូវ ការ បាន ថ្លៃង ថា  ការ វយ-
បៃហារ នៅ ពៃល យប់  បាន 
កណំត ់គោល ដៅ ទៅ លើ សា ខា 
ធនា គរ ្រហា្វាន់សា បៃ៊ង មួយ 
កន្លៃង  នៅ ក្នុង កំពង់ ផៃ ទី កៃុង-
សុី ដុង ភាគ ខាង តៃបូង  ដោយ 
បាន បង្ក ឲៃយ មន ការ ខូច ខាត 
កញ្ចក់ ផ្នៃក ខាងកៃ  អគរ 
ធនាគរ របស់ ខ្លួន ។ 

មិន មន របាយ ការណ៍ណា 
រាយការ ណ៍ ភា្លាម ៗ  អពំ ីចនំនួ អ្នក-
សា្លាប់  និង រង របួស ណា មួយ 

នោះ ទៃ ។ 
 ការ វយ បៃហារ  បាន ធ្វើ ឡើង 

១ថ្ងៃ  កៃយ ពី នាយក រដ្ឋមន្តៃី 
លោក ហាស់ សាន់  ឌៀប បាន 
ថ្លៃង ថា  ការ ដាក ់បៃក ់នៅ ធនា- 
គរ លីបង់  បាន ធា្លាក់ ចុះ ចំនួន 
៥,៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ២ ខៃ ដបំងូ នៅ ឆ្នា ំនៃះ  
ទោះ បី ជា ទប់ សា្កាត់ មិន ឲៃយ មន 
ការ ដក បៃក់  និង ការ ហាម- 
បៃម មិន ឲៃយ ផ្ទៃរ បៃក់ ទៅ កៃ 
បៃទៃសក្តី  ។ 

 បៃទៃស លីបង់  កំពុង រក-
មធៃយោ បាយ ដោះ សៃយ  ជា- 
មួយ កង្វះ នៃ ការ ប្តូរ បៃក់  និង 
វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ច យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ដៃល តៃូវ បាន ដោះ សៃយ ចាប់ 
ពី ពាក់ កណា្តាល ខៃ មីនា  តាម-
រយៈ ការ បិទ បៃទៃស មិន ឲៃយ ធ្វើ- 
ដំណើរ ចៃញ ចូល  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ 
បៃឆំង វី រុស កូ រ៉ូ ណា ដ៏ ចម្លៃក 
មួយនៃះ ។ 

  រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន ខៃ ថ្មី ៗ  នៃះ 
តម្លៃលុយ ធា្លាក់ចុះ ៕ AFP/SK

គីម ជុងាអុ៊នានៅាត្រាមិនាបង្ហាញាវត្តមនា ជាសាធារណៈា
ខណៈប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ តាាមាដានាករាាប្ររព្ធាខួបយោធា

កែុង សែអ៊ូលៈ  មៃដឹក នាំ កូ - 
រ៉ៃខាង ជើង  លោក  គីម  ជុង អ៊ុន  
មនិបានបង្ហាញវ ត្តមន       ជាសា- 
ធារណៈ ទៃ កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
ខណៈ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ  ដៃល 
បាន គៃប់ គៃង យ៉ាង តឹងរុឹង  
របស់ បៃទៃសនៃះ  បាន ផ្តត - 
ទៅ លើ ការយក ព័ត៌មន    របស់ 
ពួកគ ៃ  អំពី ការ បៃ រព្ធ ខួប    នៃ ការ - 
បង ្កើត កងកម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ 
រប ស់ខ្លួន ។ 

ពួក គៃ មិន បាន រាយ ការណ៍ 
អំពី សកម្ម ភាព សាធារណ ៈ 
របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  ទៃ  
ចាប់តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ១១  ខៃ មៃសា  
ដោយ បា ន នាំ ឲៃយ មន ការ បា៉ាន់- 
សា្មាន  ថា  លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
មន វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ រូប នៃះ   អាច 
ធា្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ធ្ងន់ ។ 

 ជនំសួ មក វញិ  បៃពន័្ធ ឃោស- 
នា របស់ កៃុងពៃយុង យ៉ាង  បាន 
ឃោសនា បផំ្លើស អពំកីា របៃរព្ធ 
ខបួ លើក ទ ី៨៨ របស ់កងកម្លាងំ  
បដិវត្ត ន៍បៃជា ជន កូ រ៉ៃ (KPRA)  
ដៃលបាន បៃរព្ធ ធ្វើ ឡើង នៅ 
រដូវ ស្លឹក ឈើ ជៃុះ  កាល ពី ថ្ងៃ -    
ទី ២៥ ខៃ មៃសា ។ 

 ទី ភា្នាក់ ងរ សារ ព័ត៌ មន- 

មជៃឈិម កូ រ៉ៃ ផ្លូវ ការ  បាន និយយ 
លម្អិត អំពី បៃវត្តិ សាស្តៃ របស់  
កង កម្លាងំ បដវិត្ត នប៍ៃជា ជន ក ូរ៉ៃ 
KPRA  ដៃល មនតាងំ ពកីងទព័-  
ពៃរបស់បៃជាជន បៃឆំង នឹង 
ជប៉ុន   ដៃ លតៃូវ បាន បង្កើត- 
ឡើងដោយ  លោកគីម អុីល - 
ស៊ងុ តៃវូ ជា ជ ីតា របស ់មៃដកឹ នា ំ
បច្ចុបៃបន្ន ។ កូ រ៉ៃ ខាង ជើង  បាន 
ស្ថតិ នៅ កៃម ការគៃប ់គៃង របស ់
អាណា និគម ឃោរ ឃៅ របស់ 
ជប៉ុន  នៅ អំឡុង ពៃល នោះ ។ 

 នៅ ក្នុង វិចារ ណ កថា មួយ  

ដៃល បាន សរសៃរ នៅ ក្នុង កា-
សៃត រូ ដុង  សុីន មុន ថា  គណ - 
បកៃស ដៃល កំពុង គៃប់ គៃង អំ- 
ណាច របស់បៃទៃស  កូ រ៉ៃ ខាង - 
ជើង  បាន បញ្ជាក់ ថា  ការ អំ- 
ពាវនាវ របស ់លោក គមី  ជងុ អ៊នុ  
ឲៃយ ផ្តល់ការ គំទៃដល់ អំណាច 
យោ ធា  និង ជំរុញ ឲៃយ មន ការ- 
ពងៃឹង  ការ គំទៃ   បន្ថៃមទៀត 
ពីកង ទ័ព  ទាំង សៃុង  ចំពោះ      
ការ  ដកឹ នា ំរបស ់លោក គមី  ជងុ- 
អ៊ុន នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ និង 
ទៅអនាគត  ៕ Yonhap/SK

  លោក គីម ជុង អុ៊ន ( កណ្តាល)  ចុះតែតួ ពិនិតែយ សមយុទ្ធបាញ់ កំាភ្លើង ធំ។ Yonhap
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ខេង សុខគន្ធា  

ភ្នំពេញ : ស៊ាភំ្នែក នឹង សែម   
ទូរស័ព្ទ ពណ៌ លាត ៗ   និង រូប- 
ភាព  បែប បរទែស  ពែល អស់ 
បារម្ភ ហើយ  ជាមយួនងឹ សែម 
ទរូសព័្ទ សមយ័ ថ្ម ីដែល មាន ការ 
រចនា មូ៉ដ តុក្កតា ទែពធីតា ឃែយូតៗ  
ជា ពិសែស រចនាប័ទ្ម បែប ខ្មែរ ពី 
ហាង  «The Morea មោរា»។ 

កែពី រូបលើសែម ទូរស័ព្ទ 
គែប់ បែភែទ រូបភាព តុក្កតា ដ៏ 
សមែបូរ បែប ចាប់ ពី រាពណ៍ ហនុ- 
មាន អបែសរាសួគ៌ នាង រំសយ- 
សក់ និង កែពើ នែនធន នាង 
មាណវី លែង  ចាបុី កំលោះ កែមុំ 
សែង់ ពែះ  រហូត ដល់តួ អង្គ គូស្នែហ៍  
ឬ យកែសា  ដែល អាច រំលែច ឈ្មោះ  
ជា ភាស ជាតិ ដ៏ សែស់ ស្អាត  ក៏ 
តែូវបាន រចនា លើ សមា្ភារ បែើ- 
បែស ់ ផែសែង ៗ    ផង ដែរ ។ 

រូប ភាព ដ៏ សែស់ ស្អាត   រចនា 
ឡើង ពីស្នាដែ អ្នក សិលែបៈ ខ្មែរ    
បាន រំលែច   លើ ស្ទិកឃ័រ  កាក់ ម្ជុរ- 
ខ្ទាស់ កាបូប ស្ពាយ  បុ៉ង ជន្ទល់  
ទូរស័ព្ទ  និង បន្ដោង សោ។ 

ស្ទកិឃ័រ ឃែយូត ៗ  នីមួយៗ មាន  
រូបភាព តួ អង្គ ក្នុង រឿង រាមកែរ្ដិ៍  

គែម ខ្មោ គែម ស   រូបភាព អុំទូក 
នារ ីបាខែម នារ ីទៅ កពំត ហន-ុ
មាន និង កែបី ទូភី ពែះ នាង 
ខោល និង អបែសរាគែប់ ទមែង់  
និងគែប់  ពណ៌ ។ 

កាក ់ម្ជរុ ខ្ទាស ់កម៏ាន រលំែច នវូ 
រូប កែបាល តួ អង្គ នានា  ដូចជា 
នារី បាខែម កែុង រាពណ៍ នាង- 
សីតា ហនុមាន ពែះ រាម កែបី 
ទូភី អបែសរា  នាង រំសយ សក់ 
បែសុ ញ៉ា ំទរុែន នាង កងែ ីហើយ  
តួអង្គ ទាំងនែះ មាន  សកម្មភាព 
ប្លែក ៗ  ផែសែង ទៀត  ។ 

ចំពោះ ការ រចនា រូបភាព លើ 
កាបូប ស្ពាយ ចំហៀង  និង ស្ពាយ  
ពីកែយ  រួមមាន រូប អបែសរា 
ហនុមាន កែុង រាពណ៍ តួ អង្គ 
លោ្ខោន ខោល ក៏ដូចជា តួ អង្គ 
ដទែ  ទៀត។ ប៉ុន្ដែ ការ រចនា លើ 
កាបបូ បាន បន្ថែម របូភាព ចមា្លាក ់
បែប បែង្គ បែសទ  និង កែបាច់- 
កែបូរ  ផែសែង ៗ  ទៀត ។  

រូប ភាព បែប ឃែយូត ៗ  ក្នងុ រចនា-  
ប័ទ្ម បែប ខ្មែរ ទាំង នែះ កើត ចែញ 
ពី  គំនិត ច្នែ បែ ឌិត និង  សែមើ- 
សែមែ របស់ យុវជនឈ្មោះ   ឈួន 
ពិសិដ្ឋ ដែល មាន បំណង ថែ រកែសា 
សិលែបៈ ដូន តាឲែយ មាន ភាព រស់- 

រវីក  និង បំពែញ តមែូវ ការ ទៅ 
តាម  ការ និយមចូលចិត្ដ របស់ 
មនុសែស គែប់ គ្នា  ។ 

លោក ពសិដិ្ឋ ជា សហ ស្ថាប-
និក និង ជា នាយក គែប់ គែង 
ទូទៅ  នែ ហាង «The Morea 
មោរា » បាន បែប់ ភ្នំពែញ ប៉ុស្ដិ៍ 
ថា ៖ «ដោយ   មើល ឃើញ  និង  
ដឹង ចែបាស់ អំពី តម្លែ នែ  ស្នាដែ - 
សិលែបៈ ខ្មែរ ភា្ជាប់ ជាមួយ នឹង ការ- 
សែឡាញ់ចូល ចិត្ដ   បែើបែស់ 
របស ់របរ រចនា ម៉ដូ បែប ខ្មែរ ទាងំ 
នែះ ផង    ពកួយើង បាន ពែយាយាម  
សមែតិ សមែងំ នូវ ស្នាដែ  សិលែបៈ   
វបែបធម៌  និងបែពែណី  ខ្មែរ  ដែល 
ដូនតា បនែសល់ ទុក  មកផែសែ ផែសំ 
រចនា លើវត្ថ ុបែើបែស ់ផែសែងៗ។ 
គួប  ផែសំ នឹង កិច្ចការ ដ៏   ផ្ចិតផ្ចង់ 
របស់  ពួកយើង   វា ធ្វើ ឲែយ សមិទ្ធ-
ផល  ចុងកែយ ទទួល បាន ជា 
សមា្ភារ  បែប  បែណីត ភាព  ដែល 
អ្នក   បែើ បែស់ នឹង សែឡាញ់  ពែញ - 
ចិត្ត ដូច តែបូង  កែវមោរា »។

 ហែតុ ដូច្នែះហើយ ទើប បាន 
ជា យុវជន រូប នែះ បាន ជែើស- 
រីស ឈ្មោះ ហាង  ដែលដាក់  
លក់ ផលិត ផល ច្នែ ពី គំនូរ បែប 
សិលែបៈ  ខ្មែរ ឃែយូត ៗ  លើ សមា្ភារ 
បែើ បែស់ កំពុង ពែញ និយម នា- 
ពែល បច្ចបុែបន្ន នែះ ថាជា « មោរា»  
ជា ២ភាស ។ 

លោក  ឈួន ពិសិដ្ឋ បាន 
ពនែយល់  ថា ៖ «  The Morea ឬ 
មោរា ដែល ជា  ឈ្មោះ តែបងូ ពណ ៌
ទកឹ សមទុែ ដែល មាន ឆ្នតូ ជា វត្ថ ុ
ស័ក្ដិ សិទ្ធិ របស់ នាង  មណី មែខ-
លា (តួ អង្គ ក្នងុ ទមែង់ របំាមណី- 
មែខលានិងរាមសូរ) យក ទៅ 
ផ្ចាញ ់យក្ខ រាម សរូ ក្នងុ រឿង ដើម 
កំណើត រន្ទះ »។ 

លោក បាន អះអាង ថា  កែុម 
របស់ លោក បង្កើត មោរា  កច៏ង ់
បនែសល ់ទកុ នវូ ស្នាដែ   ទៅថ្ងែ ខង 
មខុ។ កែមុ ការងារ ទាងំ អស ់នែះ 
បាន  ច្នែបែឌិត សមា្ភារ  ផែសែងៗ 
ដែលសុទ  ្ធ សឹង តែចែញ ពីការ- 
សែឡាញ ់ នងិ ដើមែប ីបនែសល ់ទកុ 
នូវ ស្នាដែ   ផ្ទាល់ ។

មា្ចាស់ ហាង  មោរា  បាន បន្ត 
ឲែយដឹង  ថា ៖ «យើងមាន គូររូប  ក៏ 
ដូចជា ច្នែ បែឌិត  រូបតុក្កតា  ទែព- 
ធីតា  ហនុមាន  នាងសីតា  អបែសរា  

និង រូបគំនូរ ផែសែងៗ ទៀត  ដាក់ 
លើ   កាបូប ស្ពាយ ខងកែយ  
កាបូប   ស្ពាយ  ចំហៀង  កនា្លាស់ 
អាវ  ស្ទិកឃ័រ  សមែប់ បិទលើ 
ទូរស័ព្ទ  និង កុំពែយូទ័រ  បន្តោង- 
សោ   ក៏ដូចជា  សែម  ទូរស័ព្ទ 
ផ្នែក ខងកែយ ។ កែពីនះ  

យើងក៏ មាន ផ្ទាំង គំនូរ  តូច ធំ 
ផែសែងៗ ទៀត  ដែល រៀបចំ ចែញ 
ពី ការ ពែីន  ដាក់ ក្នុង ស៊ុម គែប់ 
បែប គែប់ សណ្ឋាន »  ។

កែពី សែវាកម្ម ដាក់រូប តុក្តតា  
ទែពធីតា  និង តួ អង្គ ផែសែង ៗ  នៅ 
លើ  សមា្ភារបែើបែស់   «  The 

Morea ឬមោរា»    អាច បំពែញ 
តមែូវ ការ របស់ អតិថិជន ដោយ 
ការ ដាក ់ របូ ឯកជន    ជា ពសិែស 
សមែប់ អតិថិជន  ដែលមាន 
បំណង ចង់ដាក់ រូប របស់ ខ្លួន  ឬ 
រូប  មនុសែស ជាទី សែឡាញ់ នៅ 
លើ    សែម  ទូរស័ព្ទ ។

លោក  ពិសិដ្ឋ បានបែប់ថា  
ចំពោះ ការច្នែ រូបរបស់ ខ្លួន ដាក់ 
លើ ទូរស័ព្ទ  លោក នឹង  បំប្លែង  
របូ របស ់អតថិជិន ទៅជា របូភាព 
ពណ៌ទឹក  ដែល មើល ទៅ ស្អាត  
ស័ក្ដិ សម និង ទាក់ ទាញ  ជាង។ 
តែ   ការពែនីរូប ដាក់នៅ លើ សែម   
ទូរស័ព្ទ    មើលទៅ ឃើញ ថា មិន 
សូវ សែស់ ស្អាត  ។ 

អតិថិជន ក៏ អាច បន្ថែម អកែសរ 
នៅលើផលិត ផល ផែសែងៗ បាន  
ដោយ គែន់ តែ បន្ថែម បែក់  
១២ ០០០  រៀល ឬ ៣ដុលា្លារ 
សមែប់  សែម  ទូរស័ព្ទ  និង 
កាបូប ស្ពាយ និង  ១ដុលា្លារ ឬ 
៤០០០រៀល សមែប់ ការ- 
បន្ថែម អកែសរ លើ កនា្លាស់ អាវ ឬ 
ស្ទកិឃ័រ ។ ចំពោះ តម្លែ ផលិត-
ផល  ផែសែងៗ មានលក្ខណៈ    ខុសៗ 
គ្នា ទៅតាម បែភែទ ផលិតផល 
នីមួយៗ ។ 

សមែប ់ពត័ម៌ាន លម្អតិ  ចលូ 
ទៅ   វែបសយ  https://store.
themorea.com/  ឬ ហ្វែស- 
ប៊ុក  The Morea មោរា ៕ 

តួ អង្គ ល្ខោន ខោល ដ៏ ស័ក្ដសិម ឥត ខោ្ចោះ រំលេច លើកាបូប ស្ពាយ ចំហៀង  
និង ស្ពាយ ពី កេយ នៅ ហាង The Morea មោរា ។ រូបថត សហ ការី

សេម ទូរស័ព្ទ ឃេយូត ៗ  រចន ពី រូបភាព ហនុមាន និង អបេសរា បន្ថេម ឈ្មោះ ភាស ជាតិ ។ រូបថត សហ ការី

 មោរា បន្ថេម រូបភាព ចមេះុ ទៅលើ សមា្ភារ ផេសេង ៗ  ដ៏ទាក់ទាញ  ។ រូបថត សហ ការី

 ស្ទកិ ឃ័រ ឃេយូត ៗ  ស្ដពីីភាពទន់ភ្លន់ នេ អបេសរា ខ្មេរ   ។ រូបថត សហ ការី

រចនាស្រោមទូរស័ព្ទនិងសម្ភារប្រោើប្រោស់ជាមួយគំនូរ
រចនាប័ទ្មខ្ម្រោរគួបផ្រោសំនឹងអក្រោសរជាតិស្រោស់ស្អាតនៅមោរា



www.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ 

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ហៃង ធឿន ខ្ញុំ បាន បមៃើ 
ការងារ ក្នុង វិស័យ ធនាគារ អស់ រយៈពៃល ជាង 
១៧ ឆ្នាំ មកហើយ ។ បច្ចុបៃបន្ន ខ្ញុំបាទ ជា អ្នក- 
គៃប់គៃង ជាន់ខ្ពស់ ម្នាក់ ដៃល ទទួលបន្ទុក 
ការងារ ធានា គុណភាព ឥណទាន នៅ ធនាគារ 
ពៃ ីនស ៍។ ខ្ញុបំាទ មនបទពសិោធ នងិ បាន កាន ់
មុខតំណៃង ជាចៃើន នៅ ធនាគារ ពៃី នស៍ 
ដោយធា្លាប់ជា បៃធាន សាខា នៅ សាខា ចោមចៅ 
នៅ ផ្នៃក វាយតម្លៃ ហានិភ័យ ឥណទាន និងនៅ 
ផ្នៃក ធានា គុណភាព ឥណទាននៅ ការិយាល័យ 
កណ្តាល ។  ខ្ញុំបាទ មន សៃចក្តី រីករាយ ណស់ 
ដៃល បានធ្វើការ នៅទីនៃះ អាច រៀនសូតៃ ផង 
ធ្វើការ ផង និង អាច ទទួលបាន អត្ថបៃយោជន៍ 
សៃបតាម និនា្នាការ នៃ ការរកីចមៃើន របស ់ស ង្គ ម 
លើ បៃតិបត្តិ ការទូទាត់ បៃប ឌីជីថល  តាមរយៈ 
គណនី ធនាគារ ពៃ ីនស៍ របស់ខ្ញុ ំផងដៃរ ។ 

 ខ្ញុ ំបាន បើក គណន ីរមួគា្នា នៅ ធនាគារ ពៃី នស ៍
ជាមយួ ភរយិា របសខ់្ញុ ំដៃល យើង អាច គៃបគ់ៃង 
គណនី នៃះ ក្នុងពៃល តៃមួយពី ទូរស័ព្ទ ២ 

ផៃសៃងគា្នា សមៃប់ ការចំណយ បៃចាំខៃ និង 
បៃចាំថ្ងៃ របស់ កៃុមគៃួសារ ខ្ញុំ តាមរយៈ កម្មវិធី 
Prince Bank App ។ វា ពិតជា ផ្តល់នូវ 
ភាពងាយសៃួល ណស់ សមៃប់ ជីវិត អា-
ពាហ៍ពិពាហ៍ របស់ ពួកយើង ដៃល ជួយ បង្កើន 
នូវ ភាពជឿជាក់ រវាង ដៃគូ ក្នុងការ គៃប់គៃង 
សាចប់ៃក ់ដោយ ខ្ញុ ំនងិ ភរយិា អាច ពនិតិៃយមើល 
រាល់ បៃតិបត្តិការ នានា តាម កម្មវិធី Prince 
Bank App នៅ លើទូរស័ព្ទដៃ រៀងខ្លួន  
បើទោះជា យើង មិនបាន នៅ ជិតគា្នា ក៏ដោយ ។ 

 ជា សរុប យោងតាម បទពិសោធ ការងារ 
របសខ់្ញុ ំជាចៃើន ឆ្នា ំជាមយួនងឹ ធនាគារ ជាចៃើន 
ខ្ញុំ ទទួលសា្គាល់ថា ធនាគារ ពៃី នស៍ គឺជា 
ធនាគារ ឌជីថីល ដៃលមន ការរកីចមៃើន លឿន 
បំផុត នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដោយសារ ការ- 
ផ្តល់ជូន នូវ សៃវាកម្ម មន ភាព រហ័ស និង 
ងាយសៃួល ដោយ បៃើបៃស់ ភាព វៃឆ្លាត នៃ 
បៃព័ន្ធ ឌីជីថល  និង ការអភិវឌៃឍ នៃ បៃព័ន្ធ ទូទាត់ 
បៃប ឌីជីថល ៕ 

My name is Heng Thoeun and I have 
been working in the banking sector for 
17 years. As a senior manager, I lead the 
Credit Quality Assurance department at 
Prince Bank. 

Prior to this position, I served as man-
ager in the Credit Risk Assessment depart-
ment at Prince Bank’s Chaom Chau branch 
before moving to our headquarters to join 
the Credit Quality Assurance team. 

It is a tremendous advantage to be a 
part of the Prince Bank team since it af-
fords countless opportunities to learn and 
gain professional experience. I have also 
had the privilege to be at the forefront of 
the growing trend of digital settlement 
transactions, which Prince Bank allows.

I use my Prince Bank account to settle 
my monthly and daily family expanses. 
For example, my wife pays for our chil-
dren’s school fees, groceries, utilities and 
other family expenses via the Prince Mo-
bile App through our joint bank account.

It is very convenient for couples, such 
as us, who trust each other to access fi-
nancial services to perform transactions 
and pay for our expenditures with Prince 
Bank.

Due to my tenured career in the finan-
cial industry, I can attest to Prince Bank 
being the fastest growing digital bank in 
Cambodia due to its great service, digital 
innovation and commitment to techno-
logical revolution. 

我叫 HengThoeun，我在银行业已
有17年的工作经验。目前，我在太子
银行担任信质保证高级经理。我在这
里曾担任过很多职位，如在宗周分区-
太子银行分行担任分行经理、信用风
险评估以及在总部担任信用质量保证
高级经理。我很高兴能在这里工作，
既可以在工作中学习，也可以通过我
的太子银行账户从数字支付交易的社
会进步趋势中受益。

我和妻子在太子银行开立了一个联
名账户，这使我们可以同时通过两个
不同的手机设备管理该账户。我们通

过太子手机银行应用程序使用该账户
支付家庭的每月和日常开销。对于我
们的婚姻生活而言，该账户让我们的
生活方便了很多，也增强我们伴侣之
间的现金管理信任，因为即使我们不
在一起，我和妻子也可以通过手机上
的Prince Bank App访问和查看所有
交易。

简而言之，就我在银行业的多年工
作经验而言，我个人认为太子银行是
柬埔寨发展最快的数字银行，这归功
于其便捷的服务、数字智能和数字支
付革命。

តារាឌីជីថលប្រចាំធនាគារព្រីនស៍

1800-20-8888
www.princebank.com.kh
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រាសីឡើងខ្ពស់    តៃដៃត។ ការ  ធ្វើ - 
ដំណើរ    ជិត ឆ្ងាយ    ពោរពៃញ  ដោយ 
ភាព    សបៃបាយរីករាយ និងបាន    
ជួប     លាភ  សកា្ការៈ។ សុខភាព រាង-  

កាយ    មាំ      ម ួន  រហ័ស រហួន នាំ ឲៃយ មាន បៃជ្ញា វាង វៃ 
អាច          សមៃច ចតិ្ត បានល្អ បៃសើរ។  ការ បៃកបរបរ- 
រក     ទទួល  ទាននានា  នឹង បាន ផល ចំណៃញ គួរ    ជ ទី- 
ពៃញ     ចតិ្ត ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា        គសូ្នៃហ ៍ទាម     ទារ    
ការ        ថ្នាក់ ថ្នម  និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដ ក់ ខ្ពស់ ។

 ថ្ងៃ  ៦កើត ខៃ  ពិសាខ ឆ្នាជូំត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃចន្ទ  ទី២៧ ខៃមៃសា  ឆ្នា២ំ០២០

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

ោរាសាស្តៃបៃចាំថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គរួ  ។ សុភមង្គលនៅ ក្នងុ - 
គៃសួា រ       នឹង មាន លក្ខណៈ ល្អបៃសើរ  
ខណៈ  សុខ    ភាព ផ្លវូ កាយ ក្ត ី និង   ចិត្ត- 
ក្ត ី  មាន អំ ណោ យ ផល  បៃកៃតី  តៃ ពំុ 

គួរ     គបៃបី យាត   ៃ ទៅកាន់ទីឆ្ងាយ តៃ មា្នាក់ឯង នោះ- 
ឡើយ   ។ ការ   បៃកប  របរ រក ទទួល ទាន នានា  នឹង 
បាន  ផល         បង្គរួ  តៃ បុ៉ណោ្ណោះ ។  ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ 
នឹង  បាន     ផល  ពី ការ ផ្តល់ឲៃយ ពី  អ្នកដទៃ ជពិសៃស ។ 
រីឯ     បញ្ហា ស្នៃហា វិញ មាន សភាព ល្អ ដូចធម្មតា។ 

រាសីសៃុត ចុះ ។ កតា្តា ទឹកចិត្ត ចៃើន 
ត ៃ   បៃក បទៅ     ដោយសៃច ក្ត ីមោហៈ 
ពោល  គឺបៃើ ជំនឿ  ជ ជង ការ ព ចិារ- 
ណា ។   ការ បៃកប  របរ រក ទទលួទាន     

ផៃសៃងៗនឹង តៃូវ មាន ការពិចារណា ពី ហា និភ័យ  - 
បាន     ល្អតិ ល្អន ់ មនុនងឹ ឈាន ដល ់កចិ្ច ពៃម ពៃៀង 
ផៃសៃងៗ ។រ ី ឯ សៃចក្តសី្នៃហា  តៃវូ បៃងុ  បៃយត័្ន មាន 
ទំនាស់ ដោយ សារ តៃ មាន ជំនឿ ដៃល    ខ្វះ នូវ ការ- 
ពិចារណា  គៃប់ ជៃុងជៃយ នៅក្នុងថ្ងៃនៃះ ។   

រាសីមធៃយម។  ការ បៃ កប របរ រក - 
ទទលួ  ទាន ផៃសៃង ៗ នងឹ  បាន ផលល្អ  
សម     សៃប  ទៅនឹង  ការ ចំ ណាយ ។   
លោក    អ ្នក  ខិត ខំ បំ ពៃញ ការងារ - 

បៃកប            ទៅ   ដោយ ការ បៃុង  បៃយ័ត្ន  និងបៃឹង បៃ ង 
អ ស   ់   ព  ី សមត្ថភាព។  រ ីឯ ការ   នយិាយ ស្ត ី អាច មាន 
ភាព          លើ ស   លស់ ឬ ខ្វះ ខាត  ។  ចំណៃក ឯ បញ្ហា - 
ស្នៃហា         គូស្នៃហ ៍  មាន  ការ យល់ ចិត្ត   គ្នា  ធម្មតា ។ 
ចំពោះ       លាភ  សកា្ការៈ   បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។

រាសឡីើងខ្ពសត់ៃដៃត  ។ លោក អ្នក  
មាន ទឹក ចិត្ត បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា - 
ករុណា   គ្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក ។   បញ្ហា  
ស្នៃ ហា  គសូ្នៃហ ៍ ចៃះ យក ចតិ្ត ទកុ- 

ដក ់   ចំ ពោះ គ្នា បាន យា៉ា ង ល្អ ។ រីឯ ការ បៃ កប របរ - 
រក       ទទួល ទា ន ផៃសៃង ៗ   បាន ផល  លើស ពី សព្វ ដង  
ដោយ   សារ តៃ ការ ពោល វាចា ទន ់ភ្លន ់ទៅ កាន ់អ្នក- 
ផង      ធ្វើឲៃយគៃ សៃឡាញ ់ចលូ ចតិ្ត ។   រឯី ការ ធ្វើ ដ ំណើរ 
ទៅ     កា ន់ ទី ផៃសៃង ៗ  តៃង បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព ៕      

រាសីឡើងខ្ពស់។ មាន សុខភាព ផ្លូវ- 
កាយ ល្អ ទឹក ចិត្ត មាន សៃច ក្ត ី មៃតា្តា - 
ករណុា ដល ់មនសុៃស ទាងំ ឡាយ  ។ រឯី   
ការ និយាយស្តី    ស ុភាព រាប សា និង 
ទន ់ភ្លន ់  មុងឺ មា៉ាត ់។ ថ្ងៃនៃះ  លោក អ្នក 

មាន     សមត្ថភាព  អាច បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ ឬ-      
រក          ស  ុ ីផៃសៃងៗ។  ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីជិត ឆ្ងាយ    
មាន        សុវត្ថិភាពល្អ ។  រីឯ សៃចក្តី ស្នៃហា វិញ គឺ ថ  
មិន         មា ន  អ្វី នាំ ឲៃយ លោក អ្នក ពៃួយ បារម្ភឡើយ។ 

រាសលី្អបង្គរួ ។ លោកអ្នកមាន ស្វយ័- 
ភាព  គៃប់ គៃន់ ក្នុងការ សមៃច ចិត្ត 
ផៃសៃងៗ  ។  រឯី ការបៃកប របរ រក ទទលួ- 
ទាន ផៃសៃងៗ ហា៊ាន បៃឈម      ហា និ ភ័យ 

ខ្ពស់  ហៃតុនៃះគបៃបី មាន ការថ្លឹង      ថ្លៃង    ព ី ហា និភ័យ 
នងិ  ភាព ជោគជយ័ ឲៃយ បាន ចៃបាស   ់   លាស់  ពៃម ទំាង 
មាន   យុទ្ធសាស្តៃ កាត់ បន្ថយ   ហា   និភ័យនោះ  ផង - 
ដៃរ   ទើប ជ ការបៃសើរ ។ ចពំោះ  លាភ      សកា្ការៈ វញិ  
នោះ ក៏   នឹងទទួល  បាននូវ  ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។     

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ចំ ពោះ សុខ- 
ភាព    ផ្លូវ កាយ  និង ផ្លូវ ចិត្ត  មិន មាន  
ផល   ប៉ះ ពាល់ អ្វី ឡើយ។   រី ឯ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ កា ន់ ទីជិត ឆ្ងាយ នានា    

ដើមៃបី  ពិភាកៃសា   ឬ ដោះ សៃយ បញ្ហា ផៃសៃងៗ រមៃ ង   
ទទួល    បាន       ជ័យ ជម្នះ។  ដោយ ឡៃ ក ចំ ពោះ  បញ្ហា  
ស្នៃហា     គូស្នៃហ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា   សីុ ជមៃ  
ធ្វើ ឲៃយ    ចំណង   ស្នៃហា ដៃល  បង្កើត ឡើង គឺ មាន-   
លក្ខណៈ   កាន ់ តៃ ស្អិត ល្មួត ខា្លាំង បន្ថៃម ទៀត។ 

រាសមីធៃយម។ សខុភាព  ផ្លវូ កាយ  មាន   
អំណោយ  ផលល្អ   សុខ ភាព ផ្លវូចិត ្ត  
អាច មានអកុសល ខ្លះ ៗ ធ្វើ ឲៃយលោក  - 
អ្នក  មិន សបៃបាយ ចិត្ត  ការ បៃកប     របរ- 

រក       ទទួល ទាន នានា  បានផល បង្គរួ  ការ ធ្វើ ដំណើរ  
ទៅ        កាន់ ទ  ី  ជិត ឆ្ងាយ មាន ឧបសគ្គ ខ្លះៗ។ រីឯការ - 
និយាយ ស្ត ី មាន  ការ រអាក់រអួល ។  ចំពោះ បញ្ហា 
ស្នៃហា  គូស្នៃហ  ៍  មាន   ការ អនុគៃះ  និង ចៃះ   អធៃយា- 
សៃ័យ       គ្នា   ដោយមានការ យក ចិត្ត ទុក    ដក់ផង   ដៃរ ។  

រាសមីធៃយម។ ការពោលពាកៃយសម្តធី្វើ 
ឲៃយអ្នក  ផងយកចិត្តទុកដក់សា្តាប់ 
មាន សមត ្ថភាព  បំពៃញ ការងារ បៃ- 
កប ទៅ   ដោយ   សា្មារត ីបៃុង បៃយ័ត្ន។ 

រីឯ     កា រ    បំពៃញ ការ ងារ ទទួល បាន ផល គួរជ ទី- 
ពៃញចិត្ត ប៉ុន្តៃគួរបៃុងបៃយ័ត្នលើ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ    កា ន ់ ទីជិតឆ្ងាយ និងគួរតៃ យក ចិត្ត ទុក ដក ់ 
នងឹ   ចណំង ស្នៃហារ បស អ់្នក ផងដៃរ។ ចណំៃកឯ-  
លាភ សកា្ការៈ វិញ   នឹង ទទួល បាន ផល បង្គួរ ដៃរ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់  ។   ការ បៃកប  របរ    រក 
ទទួល   ទាន នានា នឹង ទទួលបា ន      នូវ 
ផល    ចំណៃញគួរជទី   គប់ចិត្ត ។  
ចណំៃកឯ       បញ្ហា ស្នៃហា វញិ     គ ូស្ន ៃ ហ ៍ 

មាន  កា  រ    យល់ចិត្ត គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក បាន    ល្អ  ។ រីឯ  
ការ   និយាយស្តី  ចៃើន តៃធ្វើ ឲៃយ  អ្នកដទៃ គោរព- 
សៃឡាញ់។ ការ ធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត ទៅ កាន់ទ  ី    នានា  
វិញ      មាន សុខ សុវតិ្ថ ភាព យា៉ាងល្អ ។ ចំពោះលាភ- 
សកា្ការ ៈ   វិញនឹង ទទួល បានផលជទី គប់ចិ ត្ត។ 

រាសមីធៃយម។ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗ 
នឹង  បានមកដោយក្តីនឿយហត់ 
ចៃើន  តៃ សៃចក្តីស្នៃហា  ខ្វ ះ ភា ព- 
កក  ់ ក្តា សមៃប់ គ្នា ។ លោក អ្នក  

ចៃើន     ត ៃតមៃវូចិត្ត ខ្លនួ ឯង មិន សូវខ្វល់ខា្វាយពីទឹក-  
ចិត ្ត    អ្នកដទៃ ប៉ុនា្មាននោះ ឡើយ ។ មៃយា៉ាង វិញ ទៀត 
ការ     បៃកប របរ រក ទទួល ទានផៃសៃងៗគួ រ មាន ការ- 
ពិចារណា  និងពិភាកៃសាគ្នា  ឲៃយបានចៃើន  មុននឹង 
ឈាន    ដល ់ការសមៃចចិត្តអ្វី មួយ យា៉ាង  ចៃបាស់។



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

FIFA នឹងឧបត្ថម្ភ$១៥០លាន  ដល់សមាគមរងគ្រោះ
ក្រងុ Lausanne: សហពន័្ធ បាល-់ 

ទាត់ ពិភព លោក ហៅ កាត់ ថា FIFA 
នងឹ ផ្ដល ់ថវកិាចនំនួ ១៥០ លាន ដលុា្លារ 
ដល ់សមាគម ដៃល ជា សមាជកិ របស ់
ខ្លួន នៅ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ ខាង មុខ នៃះ ដើមៃបី 
ជា ជនំួយ គាទំៃ ព ីផល ប៉ះ ពាល ់នៃ ការ- 
រាល ដាល ពី វីរុស កូរ៉ូណា ។  

សា្ថាបន័ គៃប ់គៃង បាល ់ទាត ់អន្តរជាត ិ
នៃះ កាល ព ីចងុ សបា្ដាហ ៍ បាន បៃកាស 
ឲៃយ ដឹង ថា ការ ផ្ដល់ បៃក់ បៃតិបត្តិ ការ  
សមៃប់ ឆ្នាំ នៃះ និង ឆ្នាំ ២០១៩ នឹង 
តៃវូ ផ្ដល ់ឲៃយ សា្ថាបន័ បាលទ់ាត ់ជាត ិទាងំ 
២១១ នៅ ទូទាំង ពិភព លោក ។ 

ការ ផ្ដល់ ឲៃយ ជាលើក ទី ២ នៃ ការ- 
ចំណាយ បៃតិបត្តិការ សមៃប់ ឆ្នាំ 
២០២០ គៃង នឹង ធ្វើ ការ បៃគល់ ឲៃយ 
ក្នងុខៃ កក្កដា ខាង មខុ ប៉នុ្តៃ FIFA នងឹ 
ធ្វើ ការ ទូទាត់ ឲៃយ បាន មុន ដើមៃបី ជួយ 
ធាន សវុត្ថភិាព វសិយ័ បាល ់ទាត ់ទ ូទាងំ 
សមាគម សមាជកិ ទាងំ អស ់។  សៃចក្ដ ី
បៃកាស របស ់ FIFA នោះ បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា សមាគម សមាជិក នីមួយ ៗ  នឹង 
ទទលួ បាន ទកឹ បៃក ់ចនំនួ ៥០ ០ ០០០ 
ដុលា្លារ រមួ ជាមយួ នងឹ ជនំយួ ដទៃ ផៃសៃង 
ទៀត ដៃល ពួក គៃ នឹង ទទួល បាន ។

ការ ទ ូទាតប់ៃក ់ពៃញ លៃញ  ជា ធម្មតា 
តៃវូ ទទលួ បាន លុះ តៃ ណា តៃ បពំៃញ 

តាម លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ ជាក់ លាក់ តៃ 
FIFA យល ់ថា តមៃវូ ការ ឲៃយមាន ផៃន- 
ការ សង្គៃះ ផ្នៃក ហរិញ្ញវត្ថ ុច ំពៃល មាន 
វបិត្តិ ជងំឺ កវូីដ ១៩ នៃះ តៃវូ តៃ អនុវត្ត ឲៃយ 
បាន លឿន បំផុត ។   

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ បញ្ហា នៃះ បៃធាន FIFA 

លោក  Gianni Infantino បាន ថ្លៃង 
ថា ៖ « ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ នៃះ បាន 
បង្កឲៃយ មាន បញ្ហា បៃឈម  ដៃល មនិ ធា្លាប ់
មាន ព ីមនុ មក ឡើយ សមៃប ់សហគមន ៍
បាល់ ទាត់ ទាំង មូល ហើយ ក្នុងន ម 
ជាសា្ថាបន័ គៃប ់គៃង វសិយ័ កឡីា នៃះ វា 

ជា ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ របស ់FIFA  ដៃល 
តៃវូ មាន នងិ គា ំទៃ ដល ់សមាគម  ដៃល 
កំពុង បៃឈម ជាមួយ តមៃូវ ការ ដ៏ ចាំ- 
បាច់ » ។

លោក បៃធាន រូបនៃះ បាន ថ្លៃង បន្ត 
ទៀត ថា ៖ « កចិ្ច ការ នៃះ ចាប ់ផ្តើម ដោយ 

ការ ផ្តល់ ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ភា្លាម ៗ   ដល់ 
សមាគម សមាជិក របស់ យើង ដៃល 
ភាគ ចៃើន មាន បញ្ហា ហរិញ្ញ វត្ថ ុធ្ងន ់ធ្ងរ ។  
នៃះ  គឺ ជា ជំហាន ដំបូង នៃ ផៃន ការ 
សង្គៃះ ហរិញ្ញវត្ថ ុដ ៏ទលូ ំទលូាយ  ដៃល 
យើង កំពុង អភិវឌៃឍ ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ 
នងឹ ភាព អាសន្ន នៅ ទ ូទាងំ សហគមន ៍
បាល់ ទាត់ មូល » ។

បរុស វយ័ ៥០ ឆ្នារំបូ នៃះ បាន នយិាយ 
បន្ថៃម ទៀត ថា៖ «រួម គា្នា ជាមួយ អ្នក ពាក់- 
ពន័្ធ យើង កពំងុ វាយ តម្លៃ ព ីការ ខាត បង ់
ហើយ យើង កពំងុ ធ្វើ ការ ជាមយួ វធិ ីដៃល 
តៃឹម តៃូវ និង មាន បៃសិទ្ធ ភាព បំផុត 
ដើមៃបី អនុវ ត្តជំហាន ផៃសៃង ទៀត  នៃ ផៃន- 
ការ ផ្តល់ ជំនួយ សង្គៃះ នៃះ » ។

លោក Infantino ដៃល កា្លាយ ជា- 
បៃធាន  FIFA ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៦ នោះ 
បាន  បញ្ជាក់  ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម ថ្លៃង អំណរ- 
គុណដល់ លោក បៃ ធានទំាង ផ្នៃក គណៈ- 
កមា្មា ធកិារ អភវិឌៃឍន ៍របស ់FIFA លោក 
Shaikh Salman Bin Ebrahim 
Al Khalifa និង ទាំង ផ្នៃក គណៈ កមា្មា- 
ធិការ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ FIFA លោក 
Alejandro Dominguez ចំពោះ ការ- 
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត និង ការ យល់ ពៃម ដ៏ ចាំបាច់ 
នៃ ចំណាត់ ការ ទាំង នៃះ ពី គណៈ កមា្មា- 
ធិការ របស់ ពួក គៃ » ៕  AFP/VN

ប្រធាន FIFA លោក  Gianni Infantino បាន ចាប់ ផ្តើម ប្រង ច្រក ប្រក់ ១៥០លាន ដុលា្លារ ទៅ ដល់សមាគម ជាសមាជិក។ AFP

Giroud តកុងត្រោ ជាមួយតោខៀវ ដល់ឆ្នាំ២០២១
ក្រុង បា៉ារីស : កៃុមតោ ខៀវ 

Chelsea ដៃល  លៃង នៅ កៃប- 
ខណ័្ឌ Premier League បាន 
សមៃច បន្ត កងុ តៃ ជាមយួ ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធ Olivier Giroud រយៈ 
ពៃល  ១ឆ្នា ំបន្ថៃម ទៀត ពោល- 
គឺ ដល់ ឆ្នាំ ២០២១។ នៃះ បើ 
តាម ការ ឲៃយ ដឹងពី បៃភព មួយ  
កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ ។  

កឡីាក រ សញ្ជាត ិបារាងំ  ដៃល 
បច្ចបុៃបន្ន មាន វយ័ ៣៣ឆ្នា ំហើយ 
នោះ  បាន កា្លាយ ជាសមាជិក 
របស់ កៃុម តោ ខៀវ កាល ពី រដូវ 
រងាឆ្នាំ២០១៨ ដោយ ចាក 
ចៃញ ពី កៃុម គូ បៃជៃង  ដៃល 
មាន ទី តាំង នៅ កៃុង ឡុងដ៍ 
ជាមួយគា្នា គឺ កាំ ភ្លើង ធំ Arse-
nal ក្នុង តម្លៃ ខ្លួន ន ពៃល នោះ 
១៨ លាន ផោន (បៃហៃលជាង 
$២២លាន) ។

មុន នឹង ឈាន ដល់ ការ  បន្ត 
កិច្ច សនៃយា ថ្មី នៃះ Giroud តៃូវ 
បាន បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌មាន 
ជាចៃើន រាយ ការណ៍ ហូរ ហៃ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង រូប គៃ ដៃល នឹង 
អាច  ផ្លាស់ ទៅ កៃុមនៅ អុីតាលី 
Inter Milan ខណៈ Chelsea 
កំពុង ស្វៃង រក កីឡាករថ្មី  មក 
លៃង តំណៃង នៃះ ផងដៃរ ។     

ប៉ុន្តៃ កៃយ ពៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 

សញ្ជាតិ  អង់គ្លៃស  Tammy 
Abraham មាន របួស ក្នុង ខៃ 
មករា ធ្វើ ឲៃយ   Giroud មាន 
ឱកាស បងា្ហាញ ទមៃង ់លៃង ដ ៏គរួ 
ឲៃយ ចាប់ អារម្មណ៍  ជាមួយ នឹង 
ការ វិល មក ជាន់ ទីលាន ជា ថ្មី 
ម្ដង ទៀត ដោយរូបគៃ ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីបាន ២គៃប ់ក្នងុ ការ- 
បងា្ហាញ ខ្លួន ៤បៃកួត ។

សូមៃបី តៃ គៃូបង្វឹក  Frank 
Lampard ដៃល មិនសូវ បាន 
ផ្ដល់ ឱកាស ឲៃយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  Ol-
ivier Giroud ចាប់ តាំង ពី ចូល 
មក កាន់ តំណៃង ក៏ចាប់ ផ្ដើម 
សរសើ រនូវ អាកបៃបកិរិយារបស់ 

កីឡាករ រូបនៃះ  ដៃរ ពោល គឺ  
ភាព អត់ ធ្មត់ នៅ ចុង ខៃ មករា  
អំឡុង ទីផៃសារ ដោះ ដូរ កីឡាករ 
បើក ជាលើក ទី ២ បៃចាំ រដូវ 
កាល ។ 

អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ រូបនៃះ  
បាន និយាយ ថា ៖ «  Olivier 
Giroud ពតិ ជា បៃពៃតឹ្តខ្លនួ បាន 
ល្អ ណាស ់អឡំងុ ទ ីផៃសារ ទញិ ដរូ 
កីឡាករ នៃះ គឺ គាត់ សម ជា 
កីឡាករ អាជីព និង បុរស មា្នាក់ 
មៃន ។ យើង ដងឹ ទាងំ អស ់គា្នា ថា 
មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ជាចៃើន 
ចំពោះ គាត់ តៃ គាត់ នៅ តៃមិន 
ចាក ចៃញ ទៅ ណា ទាំង ដៃល 

គាត់ មិន សូវ មាន ឱកាស លៃង 
ដូច្នៃះ ខ្ញុំ ពិត ជា គោរព គាត់ខា្លាំង 
ណាស់ នូវ ទង្វើ ដ៏ ល្អ បៃប នៃះ 
ក្នុង នម ជា កីឡាករ មា្នាក់ » ។ 

ទោះ ជាយា៉ាង ណា  Giroud 
ចាប់ តាំង ពី ពាក់ ឯក សណា្ឋាន 
របស់  Chelsea ក ៏មិន សូវ ជា 
ជោគ ជ័យ  ដូច នៅ កៃុម ចាស់  
Arsenal ដៃរ ដៃល នៅ ទី នោះ 
គៃ បាន រួម ចំណៃក ជួយ ឲៃយ ក្លិប 
ឈ្នះពាន  FA Cup ចនំនួ ៣ដង 
គ ឺក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៤ ២០១៥ នងិ 
២០១៧ ហើយ សរុប គៃប់- 
បាល់ ដៃល គៃ រក បាន  គិត ទាំង 
បៃកួត តូច និង ធំ មា ន១០៥ 
គៃប់ ជាមួយ ការ បងា្ហាញ វត្ត- 
មាន ២៥៣ លើក  ចាប ់តាងំ ចលូ 
រួម ជាមួយ  Arsenal  ន រដូវ - 
កាល  ២០១២ -២០១៣  ។

ចំណៃក នៅក្នងុ កៃមុ ជមៃើស- 
ជាតិវិញ Giroud កំពុង កា្លាយ 
ជាកឡីាករ ទ ី៣ ដៃល ស៊តុបាល ់
បញ្ចូល ទី បាន ចៃើន ជាង គៃ 
កៃយ រក បាន ៣៩ គៃប់ ក្នុង 
ចំណោម ការ បងា្ហាញ ខ្លួន ៩៧ 
បៃកួត ពោល  គឺ តាម ពី កៃយ  
Michel Platini ដៃល មាន  
៤១ គៃប់, Thierry Henry 
បំប៉ាង សំណាញ់ ទីបាន ដល់ 
ទៅ៥១គៃប់ ៕ AFP/VN

  Olivier Giroud (ខៀវ) បៃជៃងយក  បាល់ នឹងគូ បៃកួត។ AFP

ប្រោកដណាស់ខ្ញុំ បន្តនៅទីន្រោះ
សម្ដីរបស់ Maddison

ក្រុង Leicester: James 
Maddison កីឡាករ របស់ 
កញ្ជៃោង Leicester City កៃមុ 
ដៃល លៃង កៃប ខណ័្ឌ   Premier 
League របស ់បៃទៃស អងគ់្លៃស  
បាន នយិាយ ថា ពតិ ណាស ់ខ្លនួ 
នឹងមិនចាកចៃញ ទៅ ណា ពី 
ក្លបិឡើយ  បើ ទោះបី ជាមាន ការ- 
ចាប់ អារម្មណ៍ ពី កៃុម គូ បៃជៃង 
គបឺសិាច កៃហម Manchester 
United ក៏ ដោយ ។

ការ ទាញយក ផល បៃយោជន ៍ 
របស ់ Leicester ពី Maddison 
គ ឺអាច នងឹ កើត មាន កៃយខៃសៃ 
បមៃើ បៃយទុ្ធ របូនៃះ កំពុងកា្លាយ 
ជា គោល ដៅ របស់ លោក   Ole 
Gunnar Solskjaer គៃបូង្វកឹ 
របស់ Man United។  

កីឡាករ វ័យ ២៣ឆ្នាំ ដៃល 
កំពុងមាន កុង តៃ ជាមួយ កៃុម 
កញ្ជៃោង  រហតូ ដល ់ឆ្នា ំ២០២៣ 
បាន ឆ្លើយ សណំរួ អ្នក គាទំៃ មា្នាក ់ 
តាម រយៈ គណន ី Twitter របស ់
BT Sport ដៃល បានសរួ ថា តើ 
របូ គៃ សា្នាក ់នៅ ជាមយួ Leices-
ter មៃន ទៃ?

កីឡាករ អន្តរជាតិ អង់គ្លៃស  
រូបនៃះបាន ឆ្លើយតបថា ៖ « ពិត 
ណាស ់ខ្ញុ ំនៅ ទ ីនៃះ ។ វា  ជាការ- 

សមៃច  ចតិ្ត ដ ៏ល្អ បផំតុ របស ់ខ្ញុ។ំ 
ខ្ញុ ំពៃញ ចតិ្ត មៃនទៃន ដៃល បាន 
ធ្វើដំណើរ មក ទីនៃះ » ។

ចាប់ តាំង ពីបាន កា្លាយ ជា 
សមាជិក របស់  Leicester 
កាលពី ឆ្នាំ ២០១៨ កៃយ 
សមៃចចតិ្ត ចាកចៃញ ពកីៃមុ រមួ 
លីក Norwich City ជាមួយ 
នឹង តម្លៃ ខ្លួន ២០លាន ផោន 
(ជតិ ២៥លាន ដលុា្លារ) ឃើញ 
ថា Maddison កាន ់តៃ អភវិឌៃឍ 
ខ្លួន កាន់ តៃ បៃសើរឡើង ៗ  នៅ 
កីឡ ដា្ឋាន King Power Sta-
dium  ជាកន្លៃង ដៃលគៃ  ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទ ីបាន ១៦ គៃប ់ហើយ 
គិត គៃប់ ការ បៃកួត ទាំងអស់ ។

នៅមុន រដូវកាល  ២០១៩ - 
២០២០ នៃ កៃបខ័ណ្ឌ Pre-
mier League តៃូវ បាន ផ្អាក 
ដោយសារ តៃការរាតតៃបាត វរីសុ 
កូរ៉ូណា Maddison  បងា្ហាញ 
ទមៃងល់ៃងបានយា៉ាងល្អ ដោយ 
រក ៦គៃប ់ នងិបញ្ជនូ មតិ្តឲៃយ  រមួ 
កៃុមស៊ុតបញ្ចូលទី ៣លើក  
ខណៈ ពៃលនៃះ កៃុម របស់ គៃ 
កពំងុ ឈរ  នៅ ចណំាត ់ថា្នាកទ់ ី៣ 
ក្នុង តារាងពិន្ទុ ដោយតាម ពី 
កៃយកៃុមលៃខ២ ចំនួន ៤ 
ពិន្ទុ៕ AFP/VN  



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះ បង្កើត ភាព ភា្ញាក់ ផ្អើល ខ្លាំង ពី 
មជេឈ  ដ្ឋា នម ហាជន ទៅ នងឹ ដណំងឹ លេច ឮ ថា  តារា   
សម្តេង    សេី  សេស់ និង   អតីត ជា ម្ចាស់ ពាន   សេី  
ស្អាត   លេ ខ ១  បេចាំ ឆ្នាំ ២០១៣ កញ្ញា ស៊ិន- 
យូប៊ីន កំព៊ង តេ តេូវ  កូន បេ៊ស   ម ហា   សេដ្ឋី លំដប ់ 
ឧកញ៉ា  តាម ចេ ចូវ   ស៊ំធ្វើជា ម្ចាស់ បេះដូង   ដោយ-  
មិន  ខ្វល់  ពី សម្ព័ន្ធ ភាព នាង និង លោក វ៉េ  ហំាង 
នៅ  កៀកកើ យ នោះ ឡើយ។ 

បើ តាម បេភព  អ្នក ស្និទ្ធ នឹង តារា សេី  ស៊ិន-  
យូប៊ីន   បង្ហើប ឲេយ ដឹង ថា ប៊រស ជា កូន   មហា  សេដ្ឋី   
ដេល   មន រប រ រក  ស៊ី វិនិ យោគ  ផ្នេក  សណ្ឋាគារ -  
និងរត់ ពន្ធបេងសំ ងវ័យ ៥០ ប្លាយ   នោះ មិន  
តេឹម តេ  មន ចិត្ត   សេឡាញ់  ទេ ថ េម ទាំង ច ង់ - 
ចូល ចេចូវ កញ្ញា ស៊ិន  យូ ប៊ីន   ដើមេបី រៀប ចំ 
អាពាហ ៍ ពពិាហ ៍បេប  បើក     ចហំ  ទៀត ផង- 
បេសិន បើ សេ ីស្អាត  អាចកាត់ផ្តាច់ ទំនាក់ -  
ទំនង    ស្នេហា  ជា មួយ  នឹង បេ៊ស រូប      សង្ហា  - 
លោក វ៉េ  ហាំង ។

រំពេច នោះ ក៏ មន ការ លាន់ មត់ ពី  មហា  - 
ជន ថា៖ «អ៊ីយ៉ា! តេ  ប៉៊ណ ្ណេះ  តារា 
សេ ីស៊និ    យបូ៊នី ជា តារា សម្តេង 
និង    ពិធី ការិនី  ដេល  តេង តេ ច៊ះ 
កង៊ ត េ   នងឹ ស្ថានយីទរូទសេសន-៍ 
PNN ស្ទើរតេ គេប់រឿង ភាគ 
ចេបាស ់ជា រស់នៅ  ដោយ ស៊ខ-    
សន្ត ហើយ   ដេ ក ចាយ ល៊យ 
មនិ        ចេះ អស ់នោះ  ឡើ យ បេសនិ   
បើ  នាង  យល់ ពេម ទទួលតាម-   
សណំ  ើស៊ ំ ស្នេហ ៍កនូ     បេស៊ របស ់   
មហា  សេដ្ឋី ម្នាក់» ។  សមេប់  
ប៊រស  ដេល មន វ័យបេមណ-   
៥០ ប្លាយ នោះ ក៏ លេចឮ ដេរ  ថា 
តេូវ  បន  តារាសេីៗ   មួយ   ចំនួន  - 
ទៀត បនពេយាយម តាម ស្នេហា     
លោក  ចេើន   ណស់ ដោយ គេ នាំ 
គា្នា ហៅលោក ថា «ឃ្លាំង ល៊យ»  
ទៀតផង  ប៉៊ន្តេ ប៊រស ដេល ចូល- 
ចតិ្ត  ជះ លយ៊ លើក្ត ីស្នេហ ៍ ជាមយួ  
សេី  ស្អាត នោះ  ពេញ  ចិត្តតេ - 
កញ្ញា យូប៊ីន ជាងគេ។ 

   ក្នុង ជំនួប អ្នក សរ ព័ត៌ មន  
កន្លង មក   សេីសេស់ យូប៊ីន 
ដេល  មន តេម៊ខ សេដៀង  
នឹង  តារា កូនកាត់ ថ េ រូបនេះ 
បេរ ជា ត្អូញ ថា នាងនៅ មិន 
ទាន់ រក គូ គាប់ ចិនា្តា  ឃើញ 
ដូច គេ នោះឡើយ ។ សេី 
ស្អាត  រូបនេះ  ថេម  ទាំង-  
ថ្ងូរ     ថា៖ «មិនទាន់ 
មន     គ ូសងេសារនោះ 
ទេ   អ៊ីចឹង  មិន ដឹង ថា 

រៀប  ការ នៅ ថ្ងេណ ខេណ ឆ្នាំ ណ 
បន   ឡើយ ពេះ ថា នៅពេល នេះ  
គូពេង មិន ទាន់ ដល់»។ 

ទោះបជីា កញ្ញា ស៊នី យបូ៊នី 
វាចាហាក់ ដូចជា កមេសត់- 
ណស់រឿង គា្មាន គូ គេង   
មេន   ក្តី  ប៉៊ន្តេ សេី ស្អាត - 
បង្ហាញ   ភាព ហ៊ឺហា ដល់ 
កំពូល ដូច នាងជិះ រថ យន ្ត-  
ទំនើប Porsche តម្លេ មិន 
តិច      ជាង  ២០ ម៊ឺន ដ៊លា្លារ 

យ៉ាង   កាលីប   ហើយទៅ  
ផ្គួបនឹ ង   សមេស់  ឆើត - 
ឆយ   កានត់េ មន    ភា ព   
ទាក់ ទាញ ទៀត ។

បើ តាម អ្នក សិលេបៈ 
ដេល  ស្នទិ្ធ យបូ៊នី បន-   
ង្ហើប   ថា គេនត់ េរថ យន្ត 
ទនំើប ១ គេឿង គា្មាន អ្វ ី
អស្ចារេយ ទេ   សមេប់  សេី 
ស្អា ត  រូបនេះ     ពេះ  ប ើ  
នាង ចង់ បន ផ្ទះ វីឡា - 
ធំ និង រថ យន្ត ទំនើបៗ 
ប៉៊នា្មាន  គេឿង   ក៏ បន ដេរ 
ឲេយ តេ  ពេម បោះ  បង់ - 
ស្នេហ៍    វ៉េ ហាំង  ពេម ធ ្វើ 
ជាគូគេង លោក ឬចង់  
លេង ខ្លួន ជា សេដ្ឋិនី ក៏  
មិន ពិបក ឡើយ។ 

យ៉ាងណ ភ្នពំេញ ប៉ស៊្តិ៍ 
ក៏ មិន អាចទទួល បន - 
ការ បក សេយបន្ថេម  ពី 
សេី សេស់  យូប៊ីន ជ៊ំវិញ - 
រលក  ពត័ម៌ន  តេវូ កនូបេស៊ 

សេដ្ឋី តាម ស្នេហ៍ ឡើយ៕ 
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ល្បីថាសី្ស្ស់សិ៊នយូបី៊ន
មានកូនឧកញ៉ាតាមសំ៊ស្នហ៍្

សេសី្អាតកញ្ញា  សិ៊ន យូបី៊ន លេបីថា មាន កូន 
ឧកញ៉ា តាម  សំ៊ ស្នេហ៍ ។ រូបថត ហ្វេសប៊៊ក 

មឿយ សឹង ហៅ កូនខ្លា (ឆ្វេង) ថតជាមួយ លោក ល៊យ វិប៊ល ពេល នាង មក លេង សៀមរាប កន្លងមក។ ពន្លក

ទោះឈ្នះខ្ស្ក្វាត់នៅថ្ត្
កូនខ្លាគ្មានប្ក់វិលមកស៊្ក
   យឺន ពន្លក  

ភ្នំពេញៈ ជា អ្នក ផេសង  វាសនា 
តាម រយៈ បេដល់  ដេល បន រសត់ 
ខ្លួន  ទៅ  សី៊ ឈ្នួល លក់ កម្លាំង 
ពលកម្ម  នៅ បេទេស ថេ កីឡាការិនី 
មឿយ សឹង ដេល មនរហ័សនាម 
ថា «កូនខ្លាគ៊នខ្មេរ» បន អភិវឌេឍ 
ខ្លនួ ទៅ ជា កីឡាការិនី ដ៏ ឆ្នើម ម្នាក់ 
ហើយ ការ យក ឈ្នះ ជើង ខ្លាងំ របស់ 
ថេ  ភេត  យ៉តយិន ដើមេបី កា្លាយ ជា 
ខេសេ កេវាត់    IPCC ទម្ងន់ ៥៧ គ.កេ 
កាល ពី ពេ លថ្មីៗ នេះ បន ធ្វើ ឲេយ 
កីឡាការិនីរបស់ កម្ពជុា រូបនេះ  មន 
អ្នក ចាប់  អារម្មណ៍កាន់ តេ   ខ្លាងំ។

 យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ  ការ បិទ- 
សង្វៀន  បេដល់ ទំាង សេង៊ ដើមេបី 
ទប់ ស្កាត់ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៅ បេទេស ថេ បន និង កំព៊ង 
ធ្វើ ឲេយ មឿយ សឹង ជួប ភាព ទី ទាល់ 
រហូត រក បេក់ តេឡប់ មក លេង 
សេក៊ មិន បន ពេះ ការ សី៊ ឈ្នលូ 
លក់ ពលកម្ម នៅ ពេល នេះ  រក 
បនកមេ តេមឹ អាហារ បេចំា ថ្ងេ ។

ដោយ  មន សេ៊ក កំណើត នៅ 
ភូមិ គោគ កេល  ឃំ៊ សេះ ជីក  សេក៊ 
ភ្នំសេ៊ក  ខេត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ  
កីឡាការិនីវ័យ ១៩ ឆ្នា ំមឿយ សឹង 
បន រសត់ អណ្តេត ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ 
បេដល់ នៅ បេទេស ថេ  បនា្ទាប់ ពី 
ម្តាយ ស្លាប់  ហើយ ឪព៊ក របស់ នាង  
មន ជី វភាព  កេខេសត់  និង មន បេ- 
ពន្ធ កេយ ទៀតនោះ ។ 

ក្នងុ បទ សម្ភាសតាម ហ្វេសប៊៊ក  
ជាមួយ  ភ្នពំេញប៊៉ស្តិ៍  មឿយ  សឹង    

បន បេប់ថា   នាង ជា កូនពៅ ទី ៨  
ក្នងុគេសួរ កេ ីកេ  ដេល មន ឪព៊ក 
ឈ្មាះ  ម៊៉ង  សៀម  និង ម្តាយ បន 
ស្លាប់ ចោល  ហើយ បន ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  រក ការងរ លក់ ពលកម្ម នៅ 
ថេ។   បនា្ទាប់ មក មឿយ សឹង  បន 
សំ៊ គេ ចូល ហាត់បេដល់  ក្នងុ ក្លបិ 
នៅក្នងុ  ខេត្ត មួយ  ជិត កេង៊ បង កក  
បេទេស ថេ  ជាមួយ គេ ូបង្វកឹ ឈ្មាះ  
ម៉េ  ហើយ ពេលនោះ លោក ម៉េ  
បន ដក់ ឈ្មាះ ឲេយ នាង ថា « សវ 
សឿ»  ឬ  បេ ជា ខ្មេរ ថា  សេ ីខ្លា  ។

 តាម រយៈ ការ ហ្វកឹ ហាត់ បណ្តើរ 
និង ឆ្លៀតទៅ ធ្វើ ការ លក់ ពលកម្ម 
បណ្តើរ ក្នងុ រយៈ ពេល ៤ ឆ្នា ំ មឿយ 
សឹង តេងទទួល បន ឱកាស ឡើង 
បេកួត នៅ លើ សង្វៀន ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
និង ទទួល បន លទ្ធផលល្អ គឺ នាង 
បន បេកួតតំាង ពី អាយ៊ ១៥ ឆ្នា។ំ 
ចំណេក  ការ  បេ កួត ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ 
តាម ខេត្ត ធំៗ កីឡាការិនី  មឿយ  
សឹង  បេប់ ថា   បេ កួត បន ចំនួន 
២៤ ដង  ឈ្នះ ១៥  ចាញ់ ៣   ស្មើ 
៦ ដង  ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដេ គូ ឲេយ សន្លប់ 
៦ លើក  ហើយ  បេ កួត ច៊ង កេយ 
កាល ពី  នៅ ថ្ងេ ទី ១៤  ខេ ក៊ម្ភៈ  ឆ្នាំ 
២០២០ ដោយ មន ផេសាយផ្ទាល់  
តាម ប៊៉ស្តិ៍ លេខ ៥ ថេនោះ  មឿយ  
សឹង បន  យក ឈ្នះ កីឡាការិនី ថេ  
ភេត  យ៉តយិន  ដោយ ពិន្ទុ ជា- 
ឯកច្ឆន្ទ  ៤៩-៤៨ ដើមេបី កា្លាយជា 
ម្ចាស់  ខេសេ កេវាត់  ក្នងុ បេភេទ ទម្ងន់ 
៥៧ គីឡូកេម។  

មឿយ  សឹង  អះអាង ថា ៖«ក្នងុ  
រយៈ ពេល ៤ ឆ្នា ំ នៅ សេក៊ ថេ    ខ្ញុ ំតេង- 

តេ វិល មក សេក៊ ខ្មេរ  នៅ ខេត្ត សៀម 
រាប  ដោយ ចូល ហ្វកឹ ហាត់ ជា មួយ 
លោក គេ ូ ល៊យ  វិប៊ល  ដើមេបី ស្វេង 
រក ការ បេ កួត នៅ សេក៊ ខ្មេរ  ប៊៉ន្តេ 
សង្វៀន នៅ សេ៊ក ខ្មេរ  តេូវ ការ 
កីឡាការិនី តិច បំផ៊ត  គឺ មន តេ 
សង្វៀន បយ័ន មួយ ទេ  ផ្តល់ ជូន 
សេីៗ  បន បេ កួត ខ្លះ  កេ ពី នេះ 
អត់ តេ ម្តង  ហើយ ដោយ ស្វេង រក 
ការ បេ កួត មិន បន  ខ្ញុ ំ នៅ ក្នងុ សេក៊ 
ថេ  ចេើន ជាង  ពិសេស ពេល មន 
ការ បេ កួត តាម ខេត្ត  ឬ ប៊ណេយ ទាន 
នានា  ខ្ញុ ំបន បន្លធំ្វើ  ជា ជន ជាតិ ថេ  
ឡើង បេកួត មិន ឲេយ គេ ដឹង» ។  

 ទោះ បីជា យ៉ាង ណ មឿយ  សឹង   
បន លាត តេដង ពី ភាព ទីទាល់ 
ក្នងុ ពេល បច្ចបុេបន្ន ដេល រក បេក់ 
វិល តេឡប់ មក លេង សេ៊ក នៅ  
បេទេស កម្ពជុា មិន បន។ មឿយ 
សឹង បន ទម្លាយ ថា៖  « ឥឡូវ នេះ 
សង្វៀន នៅ ថេ  បិទ អស់  ចំណេក 
ការ ងរ ក៏ គា្មាន  ធ្វើ ឲេយ ខ្ញុរំក បេក់ វិល 
មក ខ្មេរ វិញ មិន បន ទេ» ។ 

សេ្ត ីមនដើម កំណើត នៅ ខេត្ត 
បនា្ទាយ មន ជ័យ រូបនេះ បន បន្ថេម 
ថា៖  «កេយ ពេល បិទ ការ បេ កួត  
ទំាង សេង៊ នៅ បេទេស ថេ ខ្ញុ ំបន 
ចំណយ ពេល សី៊ ឈ្នលូ លក់ ពល- 
កម្មឲេយគេ ដោយ ទទួល  បន កមេ 
តេមឹ អាហារ បេចំាថ្ងេ  ប៊៉ណ្ណោះ ។ ខ្ញុ ំ
មន ការ  នឹក សេ៊ក  នឹក គេួសរ  
ហេត៊ នេះ ខ្ញុំ កំព៊ង សនេសំ ល៊យ ធ្វើ 
ដំណើរ មក សេក៊យើង វិញ  ហើយ   
ខ្ញុចំង់ ស្វេង រក ការ បេកួត នៅ  ក្នងុ 
សេក៊ ខ្មេរ យើង ម្តង ទៀត  »  ៕

តារា សម្តេង រលក 
កេយ   កំព៊ងឡើង កូដ 

សេសីេស់ សិ៊ន យូបី៊ន។ 
រូបថត ហ៊ង មិនា


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

