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ថៃស្នើសំុបិទចៃកឆ្លងកាត់ពៃដំៃនជាមួយ
កម្ពជុាទំាងអស់ដើមៃបីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩លើកលៃងតៃការដឹកជញ្ជនូទំនិញបុ៉ណ្ណោះ

 នៀម  ឆៃង 
 
ភ្ន ំពៃញៈ  ថៃ បទិ ការ ធ្វើ ដណំើរ 

ចៃញ ចូល តាម ចៃក    ផ្លូវ គោក 
គៃប់ កន្លៃង  និង រឹត បន្តឹង លក្ខ- 
ខណ្ឌ សមៃប់ ការ ធ្វើ ដំណើរ  
តាម ផ្លូវ អាកាស  ជា វិធាន ការ 

ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ បន្ត រីក រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

សមត្ថ កចិ្ច ថៃ ចាប ់ផ្ដើម អន ុវត្ត 
ការ  ជនូ ដណំងឹ អពំ ីការ  ផ្អាក ការ- 
ធ្វើ ដណំើរ ចៃញ ចលូ បៃទៃស ថៃ  
ដោយ ចៃក ខ្លះ តៃវូ បាន បទិ ចាប ់
ពី ថ្ងៃ ទី ១៨   មីនា  ខណៈ ចៃក នៅ 

សៃស សល់ នឹង តៃូវ បិទ ចាប់ ពី 
ថ្ងៃ ទី ២៣  មីនា នៃះ  ត ទៅ  លើក- 
លៃង តៃ ការ ដឹក ជ ញ្ជូន    ទំនិញ  
ប៉ុ ណ្ណោះ ដៃល តៃូវ បាន អនុ- 
ញ្ញាត កៃម លក្ខ ខណ្ឌ តឹង រុឹង ។ 

យោង តាម សៃច ក្ដី ជូន ដំ- 
ណងឹ របស ់  ស្ថាន អគ្គ កងុ ស៊លុ- 

កម្ពុជា  បៃ ចាំ ខៃត្ត សៃះកៃវ   បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  អាជា្ញា ធរ ថៃ បាន 
បៃកាស បិទ ចៃក  ឆ្លង កាត់ ពៃំ- 
ដៃន ទាងំ អស ់ដៃល ជាប ់ជា មយួ 
កម្ពុ ជា  នៅ ក្នុង ខៃត្ត ទាំង  ៥  
របស់ ថៃ  រួម មាន  ខៃត្ត   ឧបុ៊ន រាជ- 
ធានី   ខៃត្ត សុី ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

WBផ្តល់ជំនួយ$៧,៦៧លានដើមៃបីគំាទៃគមៃងគណនៃយៃយភាពសង្គម
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ ធនាគារ ពិភព លោ ក 
បាន អនុម័ត ផ្តល់ ជំនួយ ចំនួន ២   
កញ្ចប់ មាន ទឹក បៃក់ បៃមាណ  
៧,៦៧ លាន ដលុា្លារ ដើមៃបី គំាទៃ 
ដល់ គណ នៃយៃយ ភា ព  សង្គមនៅ 

តាម ផ្នៃក សៃវាស ធា រណៈ សំខា  ន់ៗ 
មយួ ចនំ ួន មាន ដូចជា  មណ្ឌល- 
សុខភាព ស លា  បឋម សិកៃសា 
និង រដ្ឋបាល មូល  ដា្ឋានក្នុង ខៃត្ត 
ចំនួន១០នៃ បៃទៃ ស កម្ពុជា។ 

តាម សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  
របស់  WB  ចៃញ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 

២០  ខៃ មីនា   ឲៃយ ដឹងថា បើទោះជា 
មានការ កៃលម្អ បាន បៃសើរឡើង 
ចៃើន គួរសម  នូវ លទ្ធ ភាពទទួល 
បាន សៃវាសធារណៈ នានា នៅ 
កម្ពុជា ក្នុង រយៈពៃល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ 
កន្លង ទៅ នៃះហើយ ក្តី ក៏គុណ- 
ភាព នៃ សៃវា ទាងំ នៃះ នៅតៃ ជា 

បញ្ហា បៃឈម នៅឡើយ។ ធនា - 
គារពិភពលោកបញ្ជាក់ ក្នងុ សៃ ច - 
ក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន ថា៖« ជនំយួ 
ឥត សំណង ទាំង២កញ្ចប់ នៃះ 
មាន គោលបំណង ទៃទៃង់ ដល់ 
ការអនុវត្ត ដំណាក់កាល ទី ២ 
នៃ គមៃង កៃបខ័ណ្ឌ គណ នៃ យៃយ-

ភាព សង្គម ដៃលមាន អាយុ កា ល 
ពី ឆ្នា ំ២០១៩  ដល់ ឆ្នា ំ២០ ២៣ ។ 
កៃបខ័ណ្ឌ នៃះ គឺជា ផ្នៃក ស្នូល 
មយួ ខ្វះ មនិបាន  នៅក្នងុ កម្មវធិ-ី 
កៃទមៃង់ វិមជៃឈការ របស់ រដា្ឋា ភិបាល 
ដៃល សដំៅ ពងៃងឹ ការឆ្លើយ តប 
របស់ រដា្ឋា ភិ បាល...តទៅទំព័រ ៤ 

កម្ពជុារំពឹងថានឹង
អាចនំាចៃញផល
វារីវបៃបកម្មក្នងុពៃល
២ឆ្នាំខាងមុខនៃះ

ទណ្ឌតិជិត៤០០នាក់
ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតៃវូពិនិតៃយ
ដើមៃបីបន្ធរូបន្ថយនិង
លើកលៃងទោស

ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅអីុតាលីឡើងដល់
៥៣៥៧៨នាក់និងស្លាប់ជាង៤០០០នាក់

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា រំពឹង ថា នឹង 
អាច នំា ចៃញ  ផល វារវីបៃបកម្ម រប ស ់ 
ខ្លួន ជា ផ្លូវ ការ ទៅ កាន់ ទីផៃសារ អន្ត រ - 
ជាតិ ក្នុង រយៈ ពៃល  ២- ៣ ឆ្នាំ  
ខាង មខុ ខណៈ ការ នា ំចៃញ កន្ល ង  
មក គឺ ជា ផលិត ផល នៃ សទ  ធម្ម- 
ជាតិ ។ នៃះ បើ យោ ង  តាម ថា្នាក់- 
ដឹក នាំ នៃ រដ្ឋបាល ជល ផល  ។

លោក  អៃង  ជាសន  បៃធាន 
រដ្ឋបាល ជល ផល នៃ កៃសួង 
កសិ  កម្ម  រុកា្ខា...តទៅទំព័រ ៨

វ៉ន ដារ៉ា  

ភ្នំពៃញៈ គណៈ កម្មការ ជាតិ  
ពនិតិៃយ  នងិ វាយ តម្លៃ បញ្ជ ីឈ្មាះ 
ទណ្ឌតិ ស្នើ សុ ំបន្ធរូ បន្ថយ ទោស 
នងិ លើក លៃង ទោស នៃ កៃសងួ 
យុត្ដិ ធម៌  កំពុង ពិនិតៃយ បញ្ជី 
ឈ្មាះ ទណ្ឌតិ ចនំនួ៣៩៩ នាក ់ 
សៃ្ដី  ៤៣ នាក់  ដើមៃបីដាក់ក្នុង 
ការស្នើសុំ  បន្ធូរ បន្ថយ ទោស  
និង លើក លៃង ទោស  សមៃប់ 
ពិធី បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃ ពៃណី- 
ជាតិ ខ្មៃរ  នា ខៃ មៃស  ខាង មុខ  
បនា្ទាប់ ពី គណៈ កម្ម ការ រាជ ធានី - 
ខៃត្ត ចំនួន ២២  និងគណៈ កម្ម- 
ការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ដាក់- 
សំណើ មក។

លោក គមឹ  សន្ដ ិភាព  រដ្ឋលៃខា- 
ធិការ  និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង 
យុត្ដិ ធម៌  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាលពីមៃសិល មិញ ថា  សមៃប់ 
ឱកាស ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃណី ជាតិ 
ខាង មុខ នៃះ  គណៈ កម្មការ ជាតិ  
ពិនិតៃយ  និង វាយ តម្លៃ បញ្ជី ឈ្មាះ 
ទណ្ឌិត ស្នើសុំ ...តទៅទំព័រ ៥ 

កៃង៊ រ៉មូៈ  យោង តាម ទនិ្ននយ័ 
ចងុ កៃយ បផំតុ ដៃល បាន ផ្តល ់
ជនូ ដោយ កៃសងួ បង្ការ ជងំឆឺ្លង- 
សុីវិល ដៃល  កំពុងគៃប់ គៃង  
ស្ថាន ភាពគៃ អាសន្ន   នៃជំងឺ កូ- 
វដី ១៩   បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  បៃទៃស- 
អុីតាលី  បាន រាយ ការណ៍ ថា  
មាន ករណី ឆ្លង វី រុស កូ រ៉ូ ណា ថ្មី 

ចំនួន៦ ៥៥៧ នាក់  កាល ពី ថ្ងៃ - 
សៅរ៍  ដោយ បានធ្វើ ឲៃយ  ចំនួន 
កើន ឡើង រហូត ដល់ ៥៣ ៥៧៨ 
នាក់  ចាប់ តាំង ពី  ឆ្លង រីក រាល- 
ដាល  បាន ផ្ទុះឡើង ដំបូង នៅ 
ភាគ ខាង ជើង បៃទៃស របស់  
ខ្លនួ កាល ពី ថ្ងៃទី២១  ខៃ កុម្ភៈ មក 
នោះ ។ ...តទៅទំព័រ  ១១

អាជីវករ លក់តៃ ីនៅ ផៃសារខៃត្តកៃចៃះ កំព៊ងចៃក តៃ ីចូលថង់  ។ រូបថត ហា៊ន រងៃសី

កំុភ្លេចអានរបាយការណ៍
ពិសេសនៅខាងក្នងុ

កំុភ្លេចអានរបាយការណ៍
ពិសេសនៅខាងក្នងុ
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 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

សៀម រាបៈ  តំ ណាង បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ បៃ មាណ ជាង ២០០ 
នាក់ បាន បៃ មូល ផ្ដុំ គ្នានៅ មុខ 
សាលា ដំបូង ខៃត្ត សៀម រាប 
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន  សុំ ឲៃយ មាន 
ការ ដោះ លៃង ជន សងៃសយ័ ដៃល 
ជា បៃ ធាន កៃុម ហ៊ុន វិនិ យោគ 
មា្នាក ់ឲៃយ ចៃញ មក ទទលួ ខសុ តៃវូ 
លើ សំ ណង ដល់ ពល រដ្ឋ បៃ- 
មាណ ២ ០០០ នាក់ ដៃល បាន 
ដាក់ លុយ វិ ន ិយោគ ជា មួយ  
កៃមុ ហ៊នុ មយួ នៃះ   ប៉ ុន្តៃ តៃវូ បាន 
តុលា ការ បដិ សៃធ ។ 

 ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ដោយ  
ការ ស្នើ សុ ំឲៃយ មាន ការ ដោះ លៃង 
នៅ កៃ ឃុ ំនៃះ   ធ្វើ ឡើង កៃយ  
ព ីមាន លខិតិ ១ ចៃបាប ់ ដៃល ចុះ- 

ហត្ថ លៃ ខា ដោយ លោក  ឌី ម  
សួន ណាត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៥  
មីនា  ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ  បាន 
អះអាង ថា  លោកនឹង ធ្វើ ការ- 
ទូទាត់ សង ទៅ តាម ទំ ហំ ទឹក- 
បៃក់ ដើម របស់ បៃ ជា ព ល រដ្ឋ 
រហតូ ដល ់គៃប ់ចនំនួ ក្នងុ ករ ណ ី
ដៃល រូប លោក មាន សៃរី ភាព  
ហើយ បាន ចៃញ ពី ការ ឃុំ ខ្លួន ។ 

 លោក  ឌី  ម  សួន ណាត  អគ្គ- 
នាយ ក កៃុម ហ៊ុន  Enarita  
បាន និង កំ ពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង មន្ទីរ 
ឃុំ ឃំាង អស់ រយៈ ពៃល  ៨ ខៃ   
ដើមៃបី រ ង់ ចំា ការ ជំ នំុ ជមៃះ  កៃយ 
ពី សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ខ្លនួ ពី បទ ឆបោ ក  
និង បទ ចៃញ មូល បៃប ទា ន ប តៃ 
ក្លៃង កា្លាយ ។ 

  លោក  យិន  សៃង  អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ សាលា ដំបូង ខៃត្ត សៀម- 

រាប  បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  សំណើ 
របស់ បៃ ជា ពល រដ្ឋ ទាំង នោះ  គឺ 
មនិ អាច តៃមឹ តៃវូ នោះ ទៃ  ហើយ 
តុលា ការ  ក៏ មិន ធ្វើ ការ ដោះ- 
លៃង   លោក  ឌី  ម  សួន ណាត  
តាម សណំើបាន នោះ ដៃរ  ពៃះ  
តលុា ការ កពំងុ បន្ត នតី ិវធិ។ី  ក្នងុ 
ករណ ីដៃល តលុា ការ បញ្ចប ់ការ 
សុើប អង្កៃត រចួ រាល ់នោះ  តលុា- 
ការ នឹង បើក សវ នាការ   ដូច្នៃះ  
សុំ ឲៃយ ពល រដ្ឋ ទាំង អស់  រង់ ចាំ  
ដំ ណោះ សៃ យ ពី តុលា ការ  
ខណៈ  ដៃ  ល លោក  ក៏ មិន ទាន់ 
ចៃបាស់ ថា  ករណី នៃះ  អាច នឹង 
បញ្ចប់  ការ សុើប អង្កៃត  និង 
សមៃច បើក សវ នា ការ  នៅ 
ពៃល ណា នៅ ឡើយ  នោះ ទៃ ។ 

 លោក សៃង  ថ្លៃង ថា ៖ « នី តិ- 

  វិ ធី តុលា ការ  គៃ កំពុង តៃ បន្ត  
សវ នា ការ ផង  និង សុើប អ ង្កៃ ត 
បន្ត ផង  ពៃះ រឿង គត់ ចៃើន  
ករ ណី  ហើយ ការ បៃមូល ផ្តុំ 
របស់ គត់  គឺ ជា សិទ្ធិ  របស់ គត់ 
ទៃ  ដៃល មនិ ទាក ់ទង នងឹ ន ីត ិវធិ ី
របស់ តុលា ការ នោះ ទៃ។  តាម 
រយៈ ការ តវ៉ា នៃះ  ពៃះ រាជ អាជា្ញា 
បាន ធ្វើ ការ បក សៃយ រួច រាល់ 
អស់ ហើយ  និង បាន ពនៃយល់ 
ដល់ អ្នក តវ៉ា អស់ ហើ យ  ពៃះ 
នី តិ វិធី តុលា ការ  គៃ អនុ វត្ត ទៅ 
តាម សំ ណុំរឿ ង នី មួយៗ » ។  

លោក សៃង  បាន អះ អាង 
ថា   ករណី នៃះ  កៃ ពី ស្ថិត ក្នុង ចំ- 
ណាត់ ការ របស់ តុលា ការ  ក៏ស្ថតិ 
ក្នុង ចំ ណាត់ ការ របស់ កៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ  ដៃរ   ដៃល កំ ពុង ធ្វើ ការ 
សុើប អង្កៃត...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ពលរដ្ឋតវ៉ាឲ្យតុលាការដោះល្ងជនតូ្វចោទមកទទួលខុសតូ្វសំណង

ឃំុខ្លនួបុរស៤នាក់រឿងឃាតកម្មនៅ
តាក្វឯនៅភ្នព្ំញបញ្ជនូទៅតុលាការ

គឹម  សារុំ 

តាកែវ /ភ្នំពែញៈ  ចៅកៃម 
សុើប សួរ នៃ សាលា ដំបូង ខៃត្ត 
តាកៃវ  បានឃំុ ខ្លនួ បុរសសងៃស័យ  
៤នាក ់ព ីថ្ងៃ ទ ី២១   មនីា ពាក ់ពន័្ធ 
ករណី សមា្លាប់ យុវ ជន មា្នាក់ នៅ 
ឃុំ តៃពំាង ធំ ខាងតៃបូង  សៃុក 
តៃកំក ់ ខណៈ ជន សងៃសយ័ មា្នាក ់
ទៀត តៃវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ សា លា 
ដំបូង រាជ ធានី  ភ្នំពៃញ នៅ  ថ្ងៃ ទី 
២២ មីនា  បនា្ទាប់ ពី ចា ប់ខ្ល ួន ក រ- 
 ណីចាក់ សមា្លាប់ កង សន្ត ិសុខ 
មា្នាក់ នៅ ភ្នំពៃញ ។ 

ជុំវិញ កា រឃុំ ខ្លួន ជន ៤នាក់ 
ខាង លើ  លោក  ជីវ  ច័ន្ទ តារា  ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា  នៃ សា លា ដំបូង ខៃត្ត 
តាកៃវ មិន អាច សុំ ការ អតា្ថា ធិ- 
បៃបាយ បាន ទៃ ពី មៃសិល មិញ ដោយ 
លោក ថា ជាប់ រវល់ ។ បុ៉ន្តៃ លោក  
សៃម   សុជាតិ   នាយការយិលយ័ 
ពៃហ្ម ទណ្ឌកមៃតិ ធ្ងន ់ខៃត្ត តាកៃវ  
បៃប់ ពី មៃសិល មិញ ថា  ជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ  ឈិន  លី  ហៅ អឺត   អាយុ ៣២ 
ឆ្នាជំាជនដៃដល់បៃើចមា្ពាមបាញ់ 
គូទំនាស់ធា្លាក់ពីលើមូ៉តូនិងសា្លាប់ 
ពៃលនំាទៅពៃទៃយ តៃវូ បានចៅ- 
កៃម សុើប សួរ លោកហុង  សុង- 
ហៀង សមៃច ឃុំខ្លួន កៃយ 
ចោទ បទ ឃា តកម្ម តាម មាតៃ 
១ ៩ ៩  ឯបក្ខពួក៣ នាក់ ទៀត 
ចោទ បទ ហងិៃសា មាន សា្ថាន ទម្ង ន ់
ទោស តាម មាតៃ ២ ១ ៨ នៃ  
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ »។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹងឃា តកម្ម  នៃះ លោក  
ឌុក  ធី យ៉ា  អធិការ នគរបាល 
សៃកុ តៃ ំកក់បាន រំឭក បៃប់ ថា   
រឿងនៃះកើតពីទំនាស់គ្នារវង 

ក្មៃងទំនើង២កៃុម កាល ពី យ ប់ 
ថ្ងៃ ទី ២២  ខៃ កុម្ភៈ ឆ្នាំនៃះនៅ  
ភូមិ - ឃុំ ខាង លើ  ដោយ ឈ្មោះ 
ឈិន  លី    បាន បាញ់  ចមា្ពាមកៅសូ៊ 
តៃវូ កៃបាល ភាគីមា្ខាងឈ្មោះ ឌឿន  
ម៉ា  ហៅចិន  អាយុ ១៩ ឆ្នា ំ  ពៃល 
ជិះមូ៉តូធ្វើឲៃយ ដួល សន្លប់ និង សា្លាប់ 
ពៃល បញ្ចនូ ទៅ ពៃទៃយ សៃកុ តៃ-ំ 
កក់ ។រីឯ ឈ្មោះ ណុប  បុ៊ន ធី  អាយុ 
១៥ ឆ្នា ំ ដៃល ជិះ ពី កៃយ   តៃវូ កៃមុ 
ជន សងៃស័យ ពៃួតគ្នា វយ រហូត 
បាក់ ដៃ មា្ខាង រួចគៃច ខ្លួន បាត់ ។ 

លោក បន្ត ថា  កៃយ កើត 
ហៃតុ បាន  ប៉ុនា្មោន ថ្ងៃ  សមត្ថ កិច្ច 
បានចាប់  ខ្លួន ឈ្មោះ ឈិ  ន  លី   
នៅ ក្នងុភូមិ ឃុំកើត  ។  រីឯ បក្ខពួក 
៣ នាក់ ទៀត ចាប់ខ្លួនបាននៅ  
ខណ្ឌ កំបូល  ភ្នពំៃញ ។ ឯ ៤ នាក់ 
ទៀតកពំងុ តាម ចាប ់បន្ត ទៀត  ។  
   ដោយ ឡៃក ករ ណី ឃាត កម្ម 
លើសន្ត ិសុខ  ឯក ជន មា្នាក់ ឈ្មោះ   
ប៊ុ ន  សុខ  ចំរីន  អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ 
នៅ សង្កាត់ ទួល សា្វាយ ពៃ២ 
ខណ្ឌ បឹង កៃង កង  នៅ រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ  កាល ពី ថ្ងៃ ១៩ មី នា នោះ  
ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ ឈ ី ប៊នុ ណៃ  
អាយុ ២២ ឆ្នា ំ តៃវូ បាន សមត្ថ កិច្ច 
បញ្ជនូ ទៅ សា លា ដបំងូ រាជធាន ី
ភ្នំពៃ ញ ហើយ កាលពីថ្ងៃ ទី ២ ២  
មី នា  បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ ខ្លនួ នៅ លា្ងាច 
កើត ហៃតុ។

លោកថា អ្នកទាំង២ ជា បុគ្គ- 
លកិ សន្តសិខុ កៃមុ ហ៊នុ ឯកជន 
ឈ្មោះ C S Cជា មយួ គ្នា។ទនំាស ់
នៃះ ដោយ សារ  ជនសងៃស័យខឹង  
ជន រង គៃះ ថា  ខ្លនួមុខ ដូច អ្ន ក 
ជ ក់ ថា្នាំ ញៀន  ក៏យកកាំបិតមក 
ចាក់សា្លាប់តៃម្ដង៕

ព្ះមហាក្សត្ត្ស់បង្គាប់ត្ងតំាងចៅក្ម
ចំនួន១៨រូបសម្ប់សាលាឧទ្ធរណ៍ចំនួន៣

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំែញៈ  ពៃះ ករណុាពៃះ បា ទ  
សម្តៃច ពៃះ  បរមនាថ  នរោត្តម  
សីហមុនី  បាន ចៃញ ពៃះ រាជ កៃ ឹតៃយ  
តៃស់ បង្គាប់ តៃង តាំង ចៅ កៃម 
ចនំនួ ១៨ របូនៃ សាលា ឧទ្ធរ ណ ៍
តំបន់ ចំនួន  ៣  ក្នងុ នោះ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ តៃបូង ឃ្មុំ  ចំនួន  ៦  រូប  
បាត់ ដំបង ចំនួន  ៦  រូប  និង  
ពៃះ សីហនុ  ចំនួន  ៦  រូប ។

យោង តាម ពៃះ រាជ កៃតឹៃយ ដៃ ល 
តៃូវ បាន ឡាយ ពៃះ ហស្តលៃខា 
ដោយ ពៃះ មហា កៃសតៃ ចុះ ថ្ងៃទី   
១៩  ខៃ  មនីា  ឆ្នា ំ ២០២០ បាន 
តៃស ់បង្គាប ់តៃង តាងំ លោក  ទ ី 
សំណាង  វរ ចៅ កៃម  ថា្នាក់ ទី ១  
និង លោក  រៀល សុភិន  វរពៃះ      - 
រាជ អាជា្ញា ថា្នាក់ ទី ១  រួម នឹង វរ ចៅ - 
កៃម ថា្នាក់ លៃខ៣ -៤  ចំនួន ៤  រូ ប   
ទៀត ជា ចៅ កៃម សាលា ឧទ្ធរ ណ៍  
ខៃត្ដ តៃបងូ ឃ្មុ ំ។  ចណំៃក លោក  អី ុ
ឃាងនងិ លោក ម៉ងុ មនុ ីសោ ភា  
វរចៅ កៃម  ថា្នាក់ លៃខ ៣  រួម នឹង 
វរចៅ កៃម ថា្នាក់ លៃខ  ៣-៤  និង 
វរពៃះ រាជ អាជា្ញា ថា្នាក់ លៃខ  ២- ៤  
ចំនួន ៤  រូប ទៀត ជា ចៅ កៃម  សា - 
លា ឧទ្ធរណ៍ ខៃត្ដ បាត់ ដំបង ។

 រីឯ លោក  សួន  សំណាង  ឧត្ត ម 
ចៅ កៃម ថា្នាក ់លៃខ ៥  នងិ លោ ក  
យប ់មៃតា្តា  ឧត្ដម ចៅ កៃម  ថា្នាក ់
លៃខ ៦  រួម នឹង វរចៅ កៃម  ថា្នាក់ 
លៃខ  ១-៣-៤  និង វរ ពៃះ រាជ- 
អាជា្ញា  ថា្នាក ់លៃខ ៤  ចនំនួ  ៤  របូ 
ទៀតជា ចៅ កៃម សាលា ឧទ្ធ រ ណ៍  
ខៃត្ដ ពៃះ សីហ នុ ។ សាលា ឧទ្ធរ ណ៍ 

ភ្នពំៃញសា លា   ឧទ្ធរណ៍ តៃបូង ឃ្មុំ  
សាលា ឧទ្ធរណ៍ បាត់ ដំបង  និង 
សាលា ឧទ្ធរណ ៍ពៃះ សហីនុ តៃវូ 
បានពៃះ មហា  កៃសតៃ  បាន ចៃញ 
ពៃះ រាជ កៃតឹៃយ  បង្កើត ឡើង  កាល 
ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ សីហា  ឆ្នា ំ២០ ១ ៩  
ដើមៃបី សមៃួល ដល់ ការ កាត់ ក្ដី 
សំណុំ   រឿង របស់ បៃជា ពល រដ្ឋ 
នៅ តាម បណា្ដា ខៃត្ដ ។

ដោយ ឡៃក កាល ព ីថ្ងៃទ ី ២ ០ 
ខៃកុម្ភៈ ឆ្នា ំ២០២០ ពៃះ មហា - 
កៃសតៃ បាន ចៃញ  ពៃះ រាជ កៃឹតៃយ  
ឡា យ ពៃះ ហស្ត លៃខា តៃស់- 
បង្គាប់ តៃង តាំង លោក  ម៉ុង  មុនី- 
ចរិយ  ដៃល ជា ឧត្តម ចៅ កៃម 
ថា្នាក់ លៃខ  ១  ជា បៃ ធាន សាលា-  
ឧទ្ធរណ៍ តៃបូង ឃ្មុ ំ និង ពៃះ រាជ អា ជា្ញា  
វ៉ៃង  បុ៊ន ធឿន ជា អនុ បៃធាន សា  - 
លា ឧទ្ធរណ៍ នៃះ ។  ចំណៃក ចៅ - 

កៃម  សម  បុ៊នថុន តៃវូ បាន តៃង- 
តាំង ជា បៃធាន សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
បាត់ ដំបង  និង លោក  ធូ មណី  
ជា អនុ បៃធាន សាលា ឧទ្ធរណ៍ 
នៃះ  ។  រីឯ លោក  បា៉ាកច័ន្ទ  សំបូរ  
តៃវូ បាន តៃង តាងំ ជា អន ុបៃធាន 
សាលា ឧទ្ធរណ៍ ពៃះ សីហនុ  ខណ ៈ   
ដៃល តំណៃង បៃធាន នៅ ទំនៃរ 
នៅ ឡើយ  ។

តាម ពៃះ រាជ កៃឹតៃយ ដដៃល 
កៃពី ការតៃងតាំង តំណៃង 
បៃធាន នងិ អនបុៃធាន សាលា- 
ឧទ្ធ រណ៍ តំបន់ ទំាង៣ពៃះ ម ហា - 
កៃសតៃ ក៏ បាន  តៃងតាំង អគ្គ ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា អគ្គពៃះរាជអាជា្ញារង 
នងិ ពៃះរាជអាជា្ញា ចនំនួ  ១២  របូ 
សមៃប ់សាលាឧទ្ធរណ ៍តបំន ់ថ្ម ី
ទាងំ ៣ នៃះ  ផង ដៃរ ។ ជាមយួ គ្នា 
នៃះ អនុបៃធាន និងចៅកៃម 

ចនំនួ  ៣២  របូ នងិ ពៃះរាជអាជា្ញា 
និង ពៃះរាជអាជា្ញារង ១៥  រូប ក៏ 
តៃវូបាន ពៃះ មហាកៃសតៃ តៃស់ - 
បង្គា ប ់ផ្ទៃរនងិ តៃងតាងំ នៅ តាម 
សាលាដំបូង និង អយៃយការ អម 
សាលាដំបូង រាជធានី-ខៃត្ត នៅ 
ទូទាំង បៃទៃ ស ។

លោក  ជិន មា៉ាលីន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួងយុត្តិធម៌ ធា្លាប់ បាន 
បញ្ជាក ់បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ កាល- 
ព ីថ្ងៃទ២ី៣ ខៃ កមុ្ភៈ  ថា សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ តំបន់ ទាំង ៣ នឹង តៃូវ 
ដាក ់ឱៃយ  ដំណើរការ  ចាប់ព ីថ្ងៃទី 
១ខៃ មៃសា ខាង មុខ តទៅ ។

លោក ថ្លៃងថា ៖« ការ តៃង តំា ង  
មន្តៃី គឺ គៃ ពិចារណា ទៅលើ 
គុណ វុឌៃឍិ ចៃបាស់លាស់ ណាស់  
គឺ រួមមាន បទពិសោធសមត្ថ       ភា ព  
កមៃតិ សញ្ញាបតៃរួមមាន កៃប    - 
ខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្ដ ិរបស់ មន្តៃ ីនីមួ យ ៗ   
ដើមៃប ីឲៃយ តៃវូ ទៅតាម តនួាទ ីនងិ 
ភារកចិ្ច ។ ការសមៃច តៃងតាងំ 
នៃះ គឺ សមៃច ដោយ ឧត្តម កៃមុ - 
បៃកឹៃសា នៃ អង្គចៅកៃមដៃល មាន 
ការពភិាកៃសា គ្នាការសកិៃសា ពនិ ិតៃយ 
ចៃបាស់លាស់ រួមមាន ទំាង កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ 
និង សមត្ថភាព » ។  លោក  បាន     ឱៃយ  
ដឹងថា ការបង្កើ ត  សាលា ឧទ្ធរ ណ៍ 
តំបន់ ទាំង ៣ នៃះ  គឺ ដើមៃបី ជួយ 
សមៃួ ល ការលំបាក របស់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ក្នងុ  ការធ្វើ ដំណើរនិង កា រ 
បន្ត នីតិវិធី នៃ ការប្ដឹងតវ៉ា  ពៃះ 
កាល ពីមុនពៃល ពលរដ្ឋ ចង់ ប្ដ ឹង  
ឧទ្ធរណគ៍ ឺតៃវូ ឡើង មក រាជធាន ី
ភ្នពំៃញដៃល បង្ក ការ លំបាក ដ ល់ 
ពលរដ្ឋ  រស់ នៅ ខៃត្ដ ឆ្ងាយ ៕

ពែះមហាកែសតែ ពែះ បាទ នរោត្តម សីហមុនី  ។ រូបថត េ្រហ្វសញូវ 



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអំពាវនាវឲ្រយមាតាបិតារៀបចំ
កន្ល្រងសិក្រសាដល់កូននៅផ្ទះឲ្រយបានសមរម្រយ

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋមន្តៃកីៃសងួ  អបរ់ ំ 
បាន អំពាវ នា វឱៃយ មាតាបិតា សិ សៃស 
ឱៃយ  រៀបច ំកន្លៃង សកិៃសា ដល ់ កនូ    
ដៃល ធ្វើ ស្វ័យ សិកៃសា  នៅ    ផ្ទះ  ឱៃយ 
មាន បរិស្ថាន សមរមៃយ និង ជួយ 
ស្វៃងរក ឯកសររៀន បន្ថៃម   ដ ល់  
ពកួគៃ ខណៈ ដៃល  កៃសងួ បាន 
អនុញ្ញាត ឱៃយ សិសៃសា នុសិសៃស   
ឈប់ សមៃក វិសៃសមកាល តូច 
មុន ពៃល កំណត់  បនា្ទាប់ពី អ្នក- 
ផ្ទុក  ជំងឺ កូវីដ១៩ តៃូវបាន រក - 
ឃើ  ញ ជា បន្ត បនា្ទាប់។ 

តាម រយៈ វីដៃអូ ដៃល  ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ តាម ហ្វៃសប៊ុក កៃសួង 
អប់រំកាល ពី ថ្ងៃ ទី ២១ ខៃមីនា 
លោក ហង់ជួន ណារ៉ុ ន   រដ្ឋ - 
មន្តៃី កៃសួង អប់រំ ថ្លៃងថា ដើមៃបី 
ធានា បាន នូវការ បន្ត ការ សិកៃសា  
កៃសួង ស្នើ សូម  ឱៃយ មាតាបិតា 
រៀបចំកន្លៃង នៅ ក្នុង ផ្ទះ ឱៃយ មាន 
បរសិ្ថាន សកិៃសា សមសៃបមាន ត ុ
មាន កៅអី។ បៃសិន បើ អាច  គឺ 
អាច មាន កំុពៃយូទ័រ និង អុីន ធឺណិ ត ។  

លោក បន្ត ថា ៖«ហើយ ជា ពិសៃ   ស  
សមូ មាតាបតិាអាណា ពៃយា បា ល  
ជួយ កូន ក្នងុ ការ ស្វៃងរក ឯក ស រ 
សមៃប់ រៀន បន្ថៃមដៃល បៃើ បៃ ស់ 
នូវ សៀវភៅ គោល សិកៃសា  ដៃល 
កៃសងួ បាន ដាក ់ចៃញ  កដ៏ចូជា 
ស្វៃង រក នវូ ឯកសរ បន្ថៃម ទៀត 
តាម អុីនធឺ ណិត តាម  Youtu  be 
កដ៏ចូជា  Facebook នងិ គៃហ- 
ទពំរ័របស ់កៃសងួ ដៃល កៃសងួ 
បាន ថត តាម មៃរៀន និង តាម ថា្នា ក់ 
នីមួយៗ ក្នុង ពៃល កន្លង មក »។

លោក ក៏ បាន អំពាវនាវ ឱៃយមា តា  - 
បិតា  សិសៃស ពនៃយល់ បៃប់ សិសៃស ឱៃយ  
ជៃប ព ីការ ឆ្លង ជងំកឺវូដី១៩ និ ង  
វិធីបង្ការ និង ទប់ស្កាត់ ជំងឺ និង 
ស្ថានភាព នៃ ការ វវិឌៃឍ នៃ ជងំនឺៃះ  
ដើមៃបី កុឱំៃយ  មាន ការ ភយ័ ខ្លាច ន ិង 
មាន អារម្មណ៍ នឹងនរ នៅ ក្នងុ ចិត្ត ។ 
លោក បន្ត ថា  នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
ជំងឺ នៃះមិន ទាន់ មាន សភាព ខ្លា ំង  
នៅ ឡើយ  តៃ ទាមទារ ឱៃយ គៃសួរ 
ទាំង អស់ តាម ដាន ពីការវិវឌៃឍ  
ជំងឺ នៃះ ពីមួយ ថ្ងៃ ទៅ មួយ ថ្ងៃ   
ឱៃយ បាន ដិត ដល់  ដើមៃបីចូលរួម 

ចំណៃក ជាមួយ រដា្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការ បង្ការ និង ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ នៃះ ។  

លោកណារ៉ុន បានថ្លៃង ថា៖  
« ខ្ញុ ំស្នើ សូម ឱៃយ មាតា បិតា អាណា - 
ពៃយាបាល ទំាង អស់សូម មៃតា្តា ណៃ  - 
នាំ កុំឱៃយ កូន ដើរ លៃង នៅ កន្លៃង 
ដៃល មាន ហា និភ័យ ខ្ពស់ ចំពោ ះ  
សុខ ភាព ហើយ ជា ពិសៃសសូ ម  
ណៃនាំ ឱៃយកូន ចៅរ កៃសានូវ អនា - 
ម័យ  លាង ដៃ នឹង សប៊ូ ឱៃយ បាន 
ញកឹ ញាប ់ នងិ ឱៃយ បាន ទៀង ទា ត ់
ហើយ ជា ពិសៃស  អនុវត្ត ទៅ តា ម  
គោល ការ ណ៍ ណៃ នំាដៃល កៃ សួ ង 
បាន ដាក់ ចៃញ កន្លង មក    » ។

លោករស់ សុវាចា អ្នក នំាពា កៃយ 
កៃសួង អប់រំមិន បាន បញ្ជា ក់ ប ន្ថៃ  ម 
នោះ  ទៃកាល ពថី្ងៃ អា ទតិៃយដោ យ 
លោក ស្នើ សុំឱៃយ  យោង ខ្លឹម សរ 
ទាំង សៃុង នៃ សៃចក្តី ណៃនាំ 
ផៃសៃងៗ របស់ កៃសួង អប់រំ។ 

កៃសងួ អបរ់ ំបាន អនញុ្ញាត ឱៃយ 
សិសៃសនិសៃសិតចាប់ពី ថា្នាក់ មតៃ្ត យៃយ 
ដល់ ថា្នាក់ ឧត្តមសិកៃសា ទំាង រដ្ឋ  និ ង  
ឯកជន ឈប ់សមៃក ចាប ់ព ីថ្ងៃ 
ទី  ១៦ ខៃ មីនារហូត ដល់ មាន កា រ- 

ជូន ដំណឹង តាមកៃយ  ដើមៃបី 
បង្ការ នងិ ទប ់ស្កាត ់ការ រកីរាល- 
ដាល នៃ    ជំងឺកូវីដ ១៩។ 

កៃសួង ក៏ បាន អំពាវ  នាវដល់ មាតា - 
បិតា សិ សៃស  តៃូវ ជំរុញឱៃយ កូនចៅ  
ចៀសវាងកន្លៃងមួយ ចំនួនដៃ ល  
បៃឈម នងឹ ការ ឆ្លង ខ្ពស ់ដចូជា 
កន្លៃង ហៃល ទឹក សធា រណៈ កន្លៃង  
ហាត់ បៃណ សួន កុមារ និង កន្លៃង  
ផៃសៃង ទៀត ដៃល មាន ហាន ិភយ័ 
ខ្ពស់ ក្នងុ ការ ឆ្លង វីរុស កូវីដ ១៩។

កាល ពី ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ មីនា កៃសួ ង 
អប់រំ បាន ដាក់ ឱៃយ ដំណើរ ការ កម្ម - 
វិធីរៀន  តាមបៃព័ន្ធ  អៃឡិច តៃនិូ ក 
(E-Learning) ដៃល សិសៃស 

អាច  រៀន ដោយ ខ្លួន ឯង តាម 
បណា្តាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម ដៃ ល 
មាន  Facebook និង Yout ub   e 
និង គៃហទំព័រ របស់ កៃសួង ដោ យ  
ឥត គិត ថ្លៃ លើ មុខ វិជា្ជា ចំនួន ៦ ដៃល  
មាន គណិត វិទៃយា បៃវត្ត ិវិទៃយា រូប វិទៃយា 
គីមីវិទៃយា ជីវ វិទៃយា និង ភា  ស ខ្មៃរ។ 

លោក សៃ ីអុ៊ក ឆយ៉ាវី បៃធា ន  
សមា គម គៃ ូបងៃៀន  កម្ពជុាឯក- 
រាជៃយ បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ កា ល  - 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា មួយ រយៈ កាល 
កន្លង មក នៃះបៃព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ ដៃ ល 
មានផ្តល់  សៃវា អីុនធឺណិត ផង 
នោះ ហាក់ ដូច ជា មាន ការ រអាក់ - 
រអួល  ហើយ ពៃល ខ្លះ កាត់ថ្លៃ 

សៃវា លឿន ពៃក ។ 
លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖ «បើ ដូច 

សព្វ ថ្ងៃ នៃះ  ខ្ញុ ំគតិ ថា ដចូជា អត ់
មាន អ ីចណំៃញ ប៉នុា្មាន ទៃ ពៃះ 
អី យើង ឃើញ ហើយ ថា បៃព័ន្ធ  
ទូរស័ព្ទហ្នឹង  ហាក់ បី ដូច ជា សុី 
លុយ ខ្លាំង ។ នៃះ ក៏ ធ្វើ  ឱៃយ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ហ្ន ឹងក៏ គាត់ កាន់ តៃ   អស់ 
លយុ ចៃើន ឡើង ទៀត  ក្នងុ ការ- 
បៃើបៃស់ តាម បៃព័ន្ធ ហ្នឹង។ 
រដា្ឋា ភិបាល  ក៏ដូចជា កៃសួង បៃ - 
សណយី ៍នងិ ទរូគមនា គមន ៍ធ្វើ 
ម៉ៃច ឱៃយ សង់ តង់ គា្នា ដើមៃបី ឱៃយ  
(ស្វ័យ សិកៃសា) ដំណើរ ការ ទៅ 
បាន ល្អ»៕

ក្មេង  ម្នាក់ កំពុង  រៀន នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ខណៈ ដេល សាលា ឈប់ សមេក វិសេសមកាល មុន   ពេល កំណត់ ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក

មន្ត្រចុីះពិនិត្រយសកម្មភាពដឹកឈើរបស់ក្រមុហុ៊ន
ទ្រីភាពដើម្របីចៀសវាងការប្រព្រតឹ្តផ្ទយុពីច្របប់

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគិរីៈ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរី  បាន ចុះ តៃួតពិនិតៃយ 
សកម្មភាព លើក ឈើ ដាក់លើ 
រថយន្ត និង ការដឹកជញ្ជូន ឈើ 
របស ់កៃមុហ៊នុ ទៃ ីភាព  ចនំនួ១២២    
ម៉ៃតៃគុប  កាលពី សបា្តាហ៍ មុន  
នៅ សង្កាត់ សៃន មនោ រមៃយ  ខៃត្ត 
មណ្ឌលគិរ ី ដើមៃប ីពនិិតៃយ នងិ សៃវ- 
ជៃវ ស្ថានភាព ជាក់ស្ដៃង ចៀស- 
វាង ការបៃពៃឹត្ត ផ្ទុយ ពី ការណៃនាំ  
បនា្ទាបព់ ីកៃមុហ៊នុ នៃះ ទទលួបាន- 
សិទ្ធិ ដឹកជញ្ជូន ឈើ សៃប ចៃបាប់ ។

លោក អ៊ុ ំវណ្ណ សភុៈ  នាយ ខណ្ឌ 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ ខៃត្តមណ្ឌលគិរី   
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា អាជា្ញាធរ 
ចមៃុះ  មកពី គ ណៈ កម្ម ការ ចមៃុះ 
ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី  បៃមាណ ជាង 
១០ នាកច់ុះ ពនិតិៃយមើល ស្ថាន ភាព   
ជាក់ស្ដៃង ចំពោះ សកម្ម ភាព 
លើក  ឈើ ដាក់ លើ រថយន្ត  និង 
តៃួតពិនិតៃយ ការដឹកជញ្ជូន ឈើ 
របស់ កៃុមហ៊ុន ទៃី ភាព  អ៊ីម ផត-  
អ៊ចិ ផត។ កៃមុ ហ៊នុ នៃះ មាន សទិ្ធ ិ
ដកឹជញ្ជនូ ឈើ សៃបចៃបាប ់ បនា្ទាប ់ព ី  
កៃុមហ៊ុន បានឈ្នះ ការដៃញថ្លៃ 
ទិញ ពី កៃសួង បរិស្ថាន  កៃសួង 
កសិកម្ម រកុា្ខា បៃមាញ ់ នងិ នៃសទ 

កាលពី ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៩។
លោកថា  កៃយពី គណៈកម្ម- 

ការ ចុះ ពនិតិៃយ ជាកស់្ដៃង  កៃមុ ហ៊នុ 
ទៃ ីភាព  បាន ដកឹជញ្ជនូ ឈើ ទាងំ- 
នោះ បាន ចនំនួ ៧រថយន្ត ហើយ។ 
កៃុម ហ៊ុន កំពុង បន្ត លើក ឈើ 
ដាក់លើ រថយន្ត ដឹក ជា បន្តបនា្ទាប់ 
ទៀត ខណៈ ឈើ នៅ សៃស សល់ 
តៃឹមតៃ ៣ ឬ៤ រថយន្ត ទៀត។ 
រថយន្ត ទាំងនោះ  បាន ដឹកជញ្ជូន 
ឈើ ព ីរដ្ឋបាល ពៃឈើ សៃន មនោ- 
រមៃយ ស្ថតិនៅ សង្កាត ់សៃ ន មនោ រមៃយ  
ខៃត្ត មណ្ឌលគរិ ី ឆ្ពោះទៅ រាជធាន ី
ខៃត្ត មយួចនំនួ  ដចូជា  ខៃត្ត កពំត  
រាជធាន ីភ្នពំៃញ  ខៃត្ត ពៃវៃង  ខៃត្ត 

ពៃះ សី ហនុ  និង ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ។
លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«យើង បាន- 

ចុះ  ពិនិតៃយ ជាក់ស្ដៃង ហើយ  គឺ 
កៃុមហ៊ុន  មិនមាន បៃពៃឹត្ត ភាព- 
មិន  បៃកៃតី ឬ លួច កាប់ ឈើ ពី 
កន្លៃង  ផៃសៃង បន្ថៃម ទៀត ទៃ គ ឺគាត ់
គោរព តាម ចៃបាប់។ ដូច្នៃះ យើង 
បានចៃញ លខិតិអនញុ្ញាត ឲៃយ គាត ់
ដឹកជញ្ជូន ឈើ ទាំងនៃះ សៃប 
ចៃបាប់។ យើង អនុវត្ត ការងរ 
ទាំងនៃះ  គឺ សុទ្ធតៃ គោរព តាម 
ចៃបាប់  និង គោរព តាម ការណៃនាំ 
របស់ ថា្នាក់ លើ។ ខ្ញុំ មិន មៃន ធ្វើ អ្វី 
ទៅ តា ម ចិត្តខ្លួនឯង ទៃ  ពៃះ 
កន្លងមក គៃចោទ...តទៅទំព័រ ៥

សមត្ថ កិច្ច ចុះ តេតួ ពិនិតេយ ឈើ នៅ ខេត្ត មណ្ឌល គិរី ពី ឆ្នា ំមុ  ន។ រូបថត អាវុធហត្ថ



តពីទំព័រ១...ទៅនឹងសេចក្តី
តេូវការរបស់បេជាពលរដ្ឋ»។
សេចក្តីបេកាសដដេលបន្តថា

កញ្ចប់ជំនួយឥតសំណងទី១
មានទឹកបេក់ចំនួន៥,៩៥លាន
ដុលា្លារអាមេរិកតេូវបានអនុម័ត
ផ្តល់ទៅឲេយអង្គការទសេសនៈពិភព-
លោកអន្តរជាតិ(WorldVi-
sionInternational)សមេប់
ធ្វើសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធផ្នេក
គណនេយេយភាពសង្គមរមួមាន
ការជេើសរើសអ្នកសមេបសមេួល
សហគមន៍សមេប់ជួយជមេបជូន
ពលរដ្ឋអំពីសេវានានាដេលពួក-
គាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននងិអពំី
ការបេើបេស់មូលនិធិសាធារណៈ។
ចណំេកជនំយួឥតសណំងទី

២មានទកឹបេក់ចនំនួ១,៧២
លានដុលា្លារអាមេរិកតេូវបាន
ផ្តល់ជូនលេខាធិការដ្ឋាននេគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសមេប់ការអភិ-
វឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយនៅ
ថា្នាក់កេមជាតិសមេប់ជួយ
ពងេងឹសមត្ថភាពរបស់អ្នកផ្តល់
សេវារដ្ឋាភបិាលនៅក្នងុការជូន
ព័ត៌មានដល់សាធារណជនអពំី
ការបំពេញមុខងារនិងការបេើ-
បេស់មូលនិធិដោយគណៈកមា្មា-
ធិការនេះ និងក្នងុការឆ្លើយតប
ឲេយបានកាន់តេល្អឡើងទៅនឹង
មតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋ។
លោកសេីអ៊ងីហ្គូណាដូបេ-

ចាបេធានគេប់គេងបេចំាបេទេស
របស់ធនាគារពភិពលោកបាន
ថ្លេងថា ការពងេឹងការចូលរួម
របស់ពលរដ្ឋគជឺាចណំចុផ្តោត
ការយកចិត្តទុកដក់មួយនៅ-
ក្នុងចំណោមផ្នេកសំខាន់ៗ
នានានៅក្នងុឯកសារកេបខណ័្ឌ
ភាពជាដេគូរបស់ធនាគារពិភព-
លោកបេចំានៅបេទេសកម្ពជុា។
លោកសេីបន្តថា៖«ធនាគារ

ពភិពលោកបានចាតទ់កុកេប-

ខ័ណ្ឌគណនេយេយភាពសង្គម
របស់រដ្ឋាភបិាលថាជាកចិ្ចខតិ-
ខំទូទៅដ៏សំខាន់មួយសមេប់
បពំេញទៅលើការវនិយិោគនៅ
ក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាល
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតនិងសេវា
ដទេទៀតតាមរយៈអភកិេមជា
លក្ខណៈបេព័ន្ធនិងបេកបដោយ
ចីរភាពដើមេបីបេមេបេមូល
ពលរដ្ឋឲេយចលូរមួពាក់ពន័្ធនងិ
ពងេងឹសមត្ថភាពរបស់អាជា្ញាធរ
ថា្នាក់កេមជាតិសំដៅធ្វើយ៉ាង-
ណាតមេវូឲេយអ្នកផ្តល់សេវាមាន
គណនេយេយភាពនៅក្នុងការ-

បំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន»។
លោកងា៉ានចំរើនរដ្ឋលេខាធិការ

កេសួងមហាផ្ទេនិងជាបេធាន
នេលេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈ-
កមា្មាធិការជាតិសមេប់ការអភិ-
វឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយ
នៅថា្នាក់កេមជាតិថ្លេងថារាជ-
រដ្ឋាភិបាលមានការប្តេជា្ញាចិត្តផ្នេក
នយោបាយយ៉ាងមុតមំាក្នងុការ-
អនុវត្តកេបខ័ណ្ឌគណនេយេយភាព
នេះដើមេបីពងេងឹសិទ្ធិអំណាចដល់
ពលរដ្ឋ និងដើមេបីពងេីកគណ-
នេយេយភាពរបស់រដ្ឋបាលថា្នាក់-
កេមឲេយធ្វើការកេលម្អការផ្តល់
សេវាសាធារណៈឲេយកាន់តេមាន
បេសទិ្ធភាព។លោកថា៖«ការ-
ពងេីកវិសាលភាពគេបដណ្តប់
របស់កេបខ័ណ្ឌគណនេយេយភាព
នឹងកាន់តេបង្កើនសមត្ថភាព
របស់រដ្ឋបាលថា្នាក់កេមជាតិ
ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
ឲេយកាន់តេមានបេសទិ្ធភាពនងិ
កាន់តេមានគណនេយេយភាពនៅ
ក្នុងការឆ្លើយតបទៅតាមការ-

វិវឌេឍបេបេលួនូវសេចក្តីតេវូការ
របស់ពលរដ្ឋនងិវសិយ័ឯកជន
នាពេលអនាគត»។
តាមសេចក្តីបេកាសពត័ម៌ាន

WBគមេងនានានៅកេម
ភាពជាដេគូនេះគឺមានវិសាលភាព
គេបដណ្តប់លើអ្នកផ្តល់សេវា
សាធារណៈដេលរួមមានសា-
លារៀន និងមណ្ឌលសុខភាព
ឃុំសងា្កាត់សេុកនិងរដ្ឋបាល
កេុងនៅក្នុងខេត្តចំនួន១០គឺ
ខេត្តបនា្ទាយមានជយ័សៀមរាប
ពេះវិហារកំពង់ធំ កំពង់ឆ្នាំង
កណា្តាលពេវេងសា្វាយរៀង

កេបនិងពេះសីហនុ។
លោកដនីញេលសេលវា៉ា

ណាយ៉ាហា្កាមនាយកអង្គការ
ទសេសនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ
បេចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លេងថា
ផ្អេកលើបទពិសោធនងិសមទិ្ធ-
ផលដេលខ្លនួសមេចបានក្នងុ
បុ៉នា្មានឆ្នាំមកនេះលោកជឿ-
ជាក់ថាជំនួយថ្មីនេះនឹងកាន់តេ
ពងេឹងបានថេមទៀតនូវការ-
ឆ្លើយតបរបស់សេវាសាធារណៈ
ដើមេបីបំពេញសេចក្តីតេវូការរបស់
អ្នកបេើបេស់សេវា។
លោកថា៖«កេបខ័ណ្ឌគណ-

នេយេយភាពសង្គមនេះគឺជាយុគ-
សម័យថ្មីមួយនេការផ្តល់សេវា
សាធារណៈដេលអមមកជាមួយ
នូវការលើកកម្ពស់ឲេយមានកិច្ច-
សន្ទនាបេបសា្ថាបនានៅតាម
ថា្នាក់មូលដ្ឋានដើមេបីធ្វើឲេយមាន
ការបេបេួលយូរអង្វេងនៅក្នុង
ការផ្តល់សេវាសាធារណៈជា-
ពិសេសសមេប់កេុមជនងាយ
រងគេះ»៕

តពីទំព័រ១...សាកេត ខេត្ត
បុរើរំុាខេត្តច័ន្ទបុរើនិងខេត្តតេត។
ចេកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមបទិចាប-់
ពីថ្ងេទី១៨មីនា ដូចជាចេក
អានសេះខេត្តពេះវហិារហើយ
ចេកខ្លះទៀតតេវូបានបទិនៅថ្ងេ
ទី១៩ដូចជាចេកជប់គគីនៅ
ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
ចេកដេលតេូវបានបិទនៅថ្ងេ

ទី២១ រួមមានចេកអូរសា្មាច់
ខេត្តឧត្តរមានជ័យចេកអន្តរ-
ជាតិពេំ (ប៉េលិន)ចេកតំបន់
សា្វាយវេង ចេកអូររំដួលនិង
ចេកអូរអន្លក់(បាត់ដំបង)។
ដោយឡេកចេកដេលតេូវបាន
បិទនៅថ្ងេអាទិតេយមេសិលមិញ គឺ
ចេកអន្តរជាតិចាំយម (ខេត្ត
កោះកងុ)ដេលជាប់ខេត្តតេត
របស់ថេរមួទាងំចេកតបំន់នងិ
ចេកទ្វេភាគីទាងំអស់ដេលស្ថតិ
ក្នងុភូមិសាស្តេខេត្តតេត។
ចេកខ្លះនឹងតេូវបិទចាប់ពីថ្ងេ

ទី២៣ មីនានេះតទៅ រួមមាន
ចេកអន្តរជាតិភ្នំដីនិងចេកទា្វារ
តំបន់ គឺចេកបឹងតេកួន និង
ចេកមា៉ាឡេ។ចេកទា្វារទ្វេភាគី
ចំនួន១៥ទីតាំងផេសេងទៀត
ដេលមានទីតាំងតាមពេំដេន
រវាងខេត្តសេះកេវរបស់ថេ និង
ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យ ក៏តេូវ
បានបិទទាំងសេុងផងដេរ។
ចំពោះចេកពេំដេនអន្តរជាតិ

ប៉ាយប៉េត ភាគីថេបានស្នើសុំ
បិទរយៈពេល១៤ថ្ងេដូចគា្នា
ប៉ុន្តេអនុញ្ញាតឲេយរថយន្តធុនធំ
ដឹកទំនិញចេញ-ចូលធម្មតា
ដោយតមេូវឲេយមានអ្នកបើកបរ
តេមា្នាក់គត់។កេពីនេះក៏អនុ-
ញ្ញាតឲេយអ្នកជំងឺដេលតេូវការ
សង្គេះបនា្ទាន់ចូលធម្មតា តេ
តេូវអនុវត្តតាមអនុសេសរណៈនេ
ការយោគយល់គា្នា។ចំពោះមធេយោ-

បាយផេសេងៗ ដូចជារថយន្ត
លក្ខណៈគេួសារម៉ូតូរទេះរុញ
កម្មករអាជវីករលក់ដរូក្នងុផេសារ
រ៉ុងក្លឿ មិនអនុញ្ញាតឲេយចេញ-
ចូលឡើយ។យោងតាមឯ៑ក-
សារសា្ថានទតូដេលភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍
ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាចេក
ពេំដេនផេសេងទៀតដេលតេូវ
បានបិទរួមមានចេកថ្មដខេត្ត
ពោធិ៍សាត់ និងចេកឆករកា
(បាត់ដំបង)ដេលតេវូបានបិទ
កាលពីថ្ងេទី២០មីនា។បន្ថេម
លើការបិទការធ្វើដំណើរថេក៏
បានចេញវិធានការតឹងរឹុងលើ
ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស
ចូលបេទេសថេ។ យោងតាម
សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់សា្ថាន-
ទូតកម្ពុជាបេចាំបេទេសថេចុះ
ថ្ងេទី២០មីនាបានឲេយដឹងថា៖
«អាជា្ញាធរអាកាសចរណ៍សុវីលិ
ថេបានចេញវិធានការរឹតបន្តឹង
ចពំោះអ្នកដណំើរទាងំជនជាតិ
ថេនិងជនបរទេសរួមទំាងកម្ពុជា
ដេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ
ចូលបេទេសថេ ចាប់ពីម៉ាង
០០ថ្ងេទី២០មីនាតទៅដេល
តមេូវឲេយអ្នកដំណើរតេូវតេៀម
ឯកសារទុកបងា្ហាញបេតិបត្តិករ
អាកាសចរណ៍ ដើមេបីចេញ
បណ្ណធ្វើដំណើរ»។
សា្ថានទូតកម្ពុជាបានរំឭក

ពលរដ្ឋដេលមានបំណងធ្វើ-
ដំណើរទៅបេទេសថេតេូវមាន
សំបុតេពេទេយដេលបញ្ជាក់ថា
អ្នកដណំើរ«មនិមានហានិភយ័
នាំឲេយឆ្លងកូវើដ១៩» និងមាន
សុពលភាពមិនលើសពី៧២
ម៉ាង មុនកាលបរិច្ឆេទនេការ-
ធ្វើដំណើរ។ លើសពីនេះអ្នក
ដេលចូលបេទេសថេតេូវមាន
ឯកសារធានារា៉ាប់រងសុខភាព
ដេលបញ្ជាក់ពីទឹកបេក់ធានា-

រា៉ាប់រងគេបដណ្តប់បេទេសថេ
ផង ដេលមានចំនួនទឹកបេក់
ទាបបំផុត១០មុឺនដុលា្លារនិង
ទទួលរា៉ាប់រងលើជំងឺកូវើដ១៩។
សា្ថានទូតបញ្ជាក់ថា៖ «បើ

អ្នកដំណើរមិនបងា្ហាញឯកសារ
ខាងលើបេតិបត្តិករអាកាស-
ចរណ៍នឹងមិនចេញប័ណ្ណធ្វើ-
ដំណើរនិងហាមមិនឲេយឡើង
យន្តហោះ»។
ក្នុងករណីដេលអ្នកដំណើរ

បានទៅដល់បេទេសថេហើយ
អ្នកដំណើរដេលមានឯកសារ
ខាងលើអាចនឹងតេូវបំពេញ
លក្ខខណ្ឌបន្ថេមទៀតដូចជា
ការដក់ឲេយនៅដច់ដោយឡេក
ស្ថិតកេមការឃ្លាំមើល ឬ
វិធានការនានាសមេប់បងា្ការ
និងតេួតពិនិតេយជំងឺឆ្លង។
លោកសុីនចាន់សិរើវុតា្ថាអ្នក-

នាំពាកេយអាកាសចរសុីវិលថ្លេង
ថា៖ «លក្ខខណ្ឌតមេូវការនេះ
ធ្វើឲេយមានបញ្ហាដល់ការធ្វើ-
ដំណើរហាក់ដូចជាអាចបិទ
ដេរ។ គេមិនបិទទេតេគេដក់
លក្ខខណ្ឌអ៊ីចឹង។តេ(ចូល)
សេុកខ្មេរយើងអត់មានលក្ខ-
ខណ្ឌអីទេ គឺធម្មតាមានតេ
បេទេសដេលយើងហាមឃត់
ប៉ុនា្មានបេទេសនោះដេលយើង
តេូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតមេូវ
របស់រដ្ឋាភិបាលយើង។កេពី
នេះយើងស្គេីនអីធម្មតា»។
លោកសេីឱវណ្ណឌីនអ្នកនាំ-

ពាកេយកេសួងសុខាភិបាលថ្លេង
ថាចេកចេញចូលទាំងអស់
មានការបេងុបេយត័្នហើយតេវូ
មានកេុមចតា្តោឡីស័កពិនិតេយ
សុខភាពរបស់ពួកគេ និងឲេយ
ពួកគេបំពេញទមេង់បេបបទ
បញ្ជាក់ពីសុខភាពនិងណេនាំ
ឲេយពកួគាត់នៅដច់ដោយឡេក
ដោយខ្លួនឯងរយៈពេល១៤
ថ្ងេ។ចៀសវាងការនំាចូលបន្ថេម
ទៀតកូវើដ១៩មកកម្ពុជា៕

តពីទំព័រ២...ពេះដោយ-
សារតេមានដើមបណ្តឹងដេល
ជាជនរងគេះខ្លះបានប្តងឹទៅ
កេសួងមហាផ្ទេហើយនៅ
ពេលនេះតុលាការក៏កំពុង
សុើបអង្កេតរកទេពេយសមេបត្តិ
របស់លោក ឌីមសួនណាត
ដេលកំពុងមានជាក់ស្តេងជា
មុនសិន។
លោកសេង ថ្លេងថា៖«តេ

គេបិទបញ្ចប់ការសុើបអង្កេត
គេនងឹបើកសវនាការជនំុំជមេះ
ហើយបើរឿងនេះមិនទាន់បិទ
ទេគឺបានន័យថាគេកំពុងបន្ត
នីតិវិធីសុើបអង្កេតនៅឡើយ។
ចំពោះចំនួនទឹកបេក់ និង
ពាកេយបណ្តឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់បាន

បូកសរុបទេ ប៉ុន្តេសំណុំរឿង
នេះបេធានតលុាការដបំងូនងិ
ពេះរាជអាជា្ញាគាត់បានបេមូល
និងរាយការណ៍ជូនថា្នាក់ដឹកនំា
បន្តទៀតរួចហើយ»។
លោកឌីមសនួណាតអាយុ

៣៦ឆ្នាំរស់នៅភមូិឧកញ៉ាវាងំ
សងា្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសេន-
សុខគឺជាអគ្គនាយកកេុមហ៊ុន
EnaritaDevelopment
Co.Ltd ដោយកេុមហ៊ុននេះ
មានបតុេសម្ពន័្ធចនំនួ៧ទូទាងំ
បេទេស និងវិនិយោគលើ
វសិយ័ជាចេើនដចូជាវនិិយោគ
លើដីលើហាងកាហ្វេវនិិយោគ
លើទកឹសទុ្ធនងិក្នងុវសិយ័អបរ់ំ
ជាដើមដេលមានសាខាធំនៅ
រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀម-
រាបនិងតាមបណា្តាខេត្តមានបេ-

ធានផ្នេកទីផេសារគេប់គេងបន្ត។
លោក ឌីម សួនណាតតេូវ

បានសាលាដំបូងខេត្តសៀម-
រាបសមេចឃត់ខ្លួន និង
ចោទបេកាន់ចនំនួ២ករណីពី
បទឆបកនិងបទចេញមូល-
បេបទានបតេក្លេងកា្លាយកាលពី
អំឡុងខេកក្កដឆ្នាំ២០១៩
បនា្ទាប់ពីមានពាកេយបណ្តឹងពី
ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្តឹង
មា្ចាស់កេុមហ៊ុននេះថា បាន
ឆបកពកួគេមានទកឹបេក់រាប់
លានដុលា្លារតាមរយៈការដក់
ទុនវិនិយោគ។
ភ្នំពេញប៉សុ្តិ៍មនិអាចស្វេងរក

បេភពដើមបណ្តឹងដេលបាន
ដក់ពាកេយប្តឹងមា្ចាស់កេុមហ៊ុន
នេះបាននោះទេកាលពីថ្ងេ
អាទតិេយខណៈដេលតលុាការក៏

បដិសេធផ្តល់បេភពទាក់ទង។
លោកអឹុងសុបញ្ញាពលរដ្ឋ

តំណាងឲេយពលរដ្ឋបេមាណ
២០០នាក់ដេលចលូរមួតវា៉ាឲេយ
មានការដោះលេងលោកឌីម
សួនណាតបានបេប់ភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងេអាទិតេយថាការ-
បេមូលផ្តុំគា្នានេះគឺដើមេបីស្នើសុំ
កចិ្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយក-
រដ្ឋមន្តេីហ៊នុសេនឲេយជយួដល់
ពួកគេរាប់ពាន់គេួសារដេល
បានដក់លយុវនិិយោគជាមយួ
កេមុហ៊នុអ៊ីណារើតាឯ.កដេល
មានលោកឌីមសួនណាតជា
អគ្គនាយកកេុមហ៊ុនហើយបច្ចុ-
បេបន្នកំពុងឃំុខ្លួនបណោ្តាះអាសន្ន
នៅឯពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប
អស់រយៈពេល៨ខេមកហើយ។
លោកបន្តថា៖«បេជាពលរដ្ឋ

ដេលបានដក់លុយវិនិយោគ
ជាមួយកេុមហ៊ុនបេមាណរាប់
ពាន់គេួសារកំពុងមានការលំ-
បាកយ៉ាងខា្លាំង គា្មានលុយបង់
ធនាគារគា្មានលយុបង់ការបេក់
ឯកជនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិន
ហា៊ានទៅសេកុកណំើតពេះមនិ
ហា៊ានបេឈមមុខជាមួយមា្ចាស់
បំណុល។បេជាពលរដ្ឋទាំង-
អស់កំពុងតេរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះ-
អន្ទេងបំផុត និងពេមទទួល-
យកដំណោះសេយពីលោក
ឌីមសនួណាតតាមការសនេយោ
ដូចក្នុងលិខិត»។
សហមេធាវើមា្នាក់ក្នងុចំណោម

មេធាវើការពារក្តីលោកឌីម
សួនណាតបេមាណ១០នាក់
ដេលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មាះ
បានលើកឡើងថាការបន្តឃុំ-

ខ្លនួកូនក្តីរបស់លោករយៈពេល
យូរហើយមិនពេមបិទបញ្ចប់
ការសុើបអង្កេតបេបនេះបាន
ធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់
ជនជាប់ចោទ ដេលមានចេង
ក្នុងបញ្ញត្តិ។
លោកមេធាវើបានថ្លេងឲេយដងឹ

ថា៖ «ការឃុំខ្លួនរបស់គាត់
មានរយៈពេលយូរមេនទេន
ដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ
កូនក្តីខ្ញុំហើយការឃុំខ្លួនយូរ
បេបនេះ មានអ្វីជាផលតប-
ស្នងមកវិញចំពោះកូនក្តីរបស់
ខ្ញុំ។ក្នុងនាមជាសហមេធាវើ
ការពារសិទ្ធិ គឺចង់ឲេយតុលាការ
ពន្លឿននីតិវិធីឲេយលឿនៗទៅ
ដើមេបីឲេយបេកដថាជនរងគេះ
មានទោសឬគា្មានទោសដូច
ការចោទបេកាន់»៕
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WB ផ្តល់ ជំនួយ... ថៃស្នើសំុ បិទ ចៃក...

ពលរដ្ឋ...

ក្របខ័ណ្ឌគណន្រយ្រយភាពសង្គមន្រះគឺជា
យុគសម័យថ្មីមួយន្រការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈដ្រល
អមជាមួយនូវការលើកកម្ពស់ឲ្រយមានកិច្ចសន្ទនាប្រប
សា្ថាបនានៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្របីធ្វើឲ្រយមាន...



តពីទំព័រ ៣...ពួកខ្ញុំធ្វើការងារ
មិនល្អឬធ្វើរឿងមិនប្រក្រតីដូច្ន្រះ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្រយច្របាស់»។
លោកសុងឃាងប្រធានមន្ទរី-

កសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរីថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ
ថាការចុះត្រតួពិនិត្រយការដឹកជញ្ជនូ   
ឈើរបស់ក្រមុហុ៊នទ្រីភាពកាលពី
ថ្ង្រទី១៧ មីនា លោកមិនបាន
ចុះទៅជាមួយគណៈកម្មការទ្រ
បុ៉ន្ដ្របានទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រី
ជំនាញដ្រលបានចុះទៅនោះ។
លោកថា៖«ខ្ញុំគ្រន់ត្រដឹងពី

ព័ត៌មានន្រះ បុ៉ន្ដ្រខ្ញុំមិនបានដឹង
លម្អតិជំុវិញករណីន្រះទ្រ។អី៊ចឹង
សូមសួរទៅមន្ត្រីជំនាញខ្ញុំដ្រល
គាត់បានចុះទៅផ្ទាល់ ទើបគាត់
ដឹងច្រើនជាងខ្ញុ»ំ។
លោកបុ៉ល ពិសាលតំណាង

ក្រមុហុ៊នទ្រីភាពម្រសិលមិញមិន-
អាចរកប្រភពទាក់ទងសំុការ-
បញ្ជាក់ជំុវិញករណីន្រះបានទ្រ។
បុ៉ន្ដ្រលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជនូ

ផលអនុផលព្រឈើផ្ន្រករដ្ឋបាល-
ព្រឈើស្រនមនោរម្រយន្រមន្ទីរ-
កសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ចំនួន៧លិខិត
ផ្រស្រងៗគា្នាចុះហត្ថល្រខាដោយ
លោកជ័យសុខា នាយផ្ន្រក

សងា្កាត់រដ្ឋបាលស្រនមនោរម្រយនៅ
ថ្ង្រទី១៨ខ្រមីនាដ្រលភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍
ទទួលម្រសិលមិញបានអនុញ្ញាតឲ្រយ
ឈ្មោះបុ៉លពិសាលតំណាងក្រមុ-
ហុ៊នទ្រីភាពអីុមផតអិចផតដឹក- 
ជញ្ជនូផលអនុផលឈើអារប្រភ្រទ 
ល្រខ១ជាង១២២ម៉្រត្រគុប។ 
ទម្ងន់ដឹករថយន្តនីមួយៗត្រូវ
អនុវត្តតាមប្រកាសល្រខ៤១១
ចុះថ្ង្រទី២ខ្រកញ្ញាឆ្នា២ំ០១៩។
លិខិតបន្តថា រថយន្តដឹកឈើ

ត្រវូច្រញដំណើរពីចំណុចអតីត-
ក្រមុហុ៊នដាយណាមន្ររដ្ឋបាល
ព្រឈើសងា្កាត់ស្រនមនោរម្រយ
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី ដោយឆ្ពោះទៅ
រោងសន្នធិិតាមបណា្ដាខ្រត្ត-រាជធានី
ដូចជាខ្រត្តកំពតភ្នពំ្រញព្រវ្រង
ខ្រត្តព្រះសីហនុនិងខ្រត្តត្របូងឃ្មុំ។ 
លោកប៉្រនបុ៊ណា្ណារ៍មន្ត្រីកម្មវិធី

ន្រសមាគមអាដហុកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំ
ចង់ឲ្រយមានការចូលរួមឃា្លាមំើលពី
អង្គការសង្គមសីុវិលជំនាញតាម-
ដាន ការដាក់ដ្រញថ្ល្រលក់ឈើ
ដ្រលរឹបអូសបានពីបទល្មើសនានា  
ដើម្របីឲ្រយមានតមា្លាភាពនិងយុត្តធិម៌
ព្រមទំាងគា្មោនការសង្រស័យពីមជ្រឈ-
ដា្ឋានផ្រស្រងៗទៀត។នៅព្រលក្រមុ- 
ហុ៊ននោះឈ្នះការដ្រញថ្ល្រហើយ
គឺត្រវូតាមឃា្លាមំើលគាត់ទៀតដើម្របី
ចៀសវាងការប្រព្រឹត្តភាពមិន-
ប្រក្រតីណាមួយបន្ថ្រមទៀត»៕
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ទណ្ឌតិជិត៤០០នាក់...
តពីទំព័រ ១...បន្ធូរបន្ថយ-

ទោស និងលើកល្រងទោស
ដ្រលមានរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសងួយតុ្ដិធម៌
លោកអង្គ វង្រស វឌ្រឍានា ជាប្រ- 
ធានបានទទួលសំណើពីគណៈ-
កម្មការរាជធានី-ខ្រត្តចំនួន២២
(ពន្ធនាគារ២២)និងពីគណៈ-
កម្មការក្រសងួមហាផ្ទ្រ(មណ្ឌល-
អប់រំក្រប្រចំនួន៤)។គណៈ-
កម្មការជាតិ បានទទួលសំណើ-
អនុគ្រះទោសដល់ទណ្ឌតិសរុប
៣៩៩នាក់ក្នងុនោះមានទណ្ឌតិជា
ស្រ្ដីចំនួន៤៣នាក់ដើម្របីយកមក
ពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រផ្ដល់ភាពអនុ-
គ្រះទោសនៅក្នុងឱកាសពិធី-
បណុ្រយចលូឆ្នាថំ្មីប្រព្រណជីាតិខ្ម្ររ
នាខ្រម្រសាខាងមុខ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «សម្រប់

ប្រភ្រទបទល្មើសដ្រលយើង
ពិនិត្រយឃើញនៅក្នុងសំណើ
ដ្រលបានធ្វើមកន្រះគឺមានបទ- 
ល្មើសច្រើនក្នុងនោះក៏មានបទ- 
ល្មើសគ្រឿងញៀនផងដ្ររ។
ក៏ប៉ុន្ដ្រសម្រប់ការពិនិត្រយរបស់
គណៈកម្មការជាតិបានធ្វើការ-
ពិនិត្រយទី១សម្រប់បទល្មើស-
គ្រឿងញៀនគឺយើងមនិយកមក  
ពនិតិ្រយផ្ដល់ភាពអនគុ្រះនោះទ្រ
គឺគ្រប់បទល្មើសគ្រឿងញៀន

ទាងំអស់។ទ២ីបទល្មើសដ្រល
មានភាពសាហាវយង់ឃ្នងព្រផ្រស្រ 
ក៏យើងមនិយកមកធ្វើការពនិតិ្រយ
ផ្ដល់ភាពអនុគ្រះទោសដ្ររ»។ 
លោកសន្តភិាពបានបញ្ជាក់

ថា៖«យើងផ្ដល់ភាពអនុគ្រះ
ទៅលើប្រភ្រទបទល្មើសស្រល
ប្រភ្រទទណ្ឌិតដ្រលទទួល
អនវុត្ដទោសបានតាមលក្ខខណ្ឌ 
ហើយសល់រយៈព្រលតិចតួច
សល់រយៈព្រលខ្លី ឬមួយក៏ជា
ទណ្ឌតិដ្រលមានភាពចាស់ជរា
នៅក្នុងពន្ធនាគារមានជំងឺរាុំរ៉្រ
ឬក៏ជាទណ្ឌិតដ្រលមានពិការ-
ភាពជាដើម។ដចូ្ន្រះហើយយើង
បានធ្វើការពិនិត្រយល្អិតល្អន់-
ណាស់ ចំពោះចំនួនទណ្ឌិត
ដ្រលត្រវូស្នើសំុបន្ធរូបន្ថយទោស   
និងលើកល្រងទោសន្រះគឺ
គណៈកម្មការជាតិបានពិនិត្រយ
វាយតម្ល្ររចួរាល់អស់ហើយនៅ
រងច់ាំត្រឯកសារមយួចនំនួដើម្របី
បំព្រញបង្គ្រប់ដ្រលអាចនឹង
រួចរាល់នៅសបា្ដាហ៍ក្រយ»។
មន្ត្រីនាំពាក្រយរូបន្រះបាន- 

អះអាងទៀតថា រាល់ទណ្ឌិត
ដ្រលបានដាក់ស្នើមកនោះ
គណៈកម្មការជាតិ មិនបាន-
ពិនិត្រយទៅលើថាតើទណ្ឌិត

ទាំងនោះជាសកម្មជនគណ-
បក្រសណាទ្រ។ក្នុងឯកសារ
របស់តុលាការក៏មិនបានធ្វើ-
ការកំណត់អត្ដសញ្ញាណថា
ទណ្ឌតិនោះជាសកម្មជនបក្រស-
ណាមួយដ្ររ។
លោកគឹមសន្តិភាព បញ្ជាក់

ថា៖«យើងពិនិត្រយពាក់ព័ន្ធត្រ
ចំពោះការប្រព្រឹត្ដបទល្មើស
របស់ទណ្ឌិតត្រប៉ុណ្ណាះចង់
ពួកគាត់ជាសកម្មជនបក្រសណា
ក៏ដោយក៏ទទួលទោសដូចគា្នា
ហើយមានសិទ្ធិស្មើគា្នាចំពោះ
មុខច្របាប់។
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុង

ពធិីបណុ្រយអុទំកូក្នងុឆ្នាំ២០១៩

កន្លងមកគណៈកម្មការជាតិ
ពិនិត្រយបញ្ជីស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយ
និងលើកល្រងទោសដល់
ទណ្ឌតិដ្រលបានលើកសណំើ
សុំអនុគ្រះទោសដល់ទណ្ឌតិ
សរុប ៥១២នាក់ (ស្រី ៥៨
នាក់)។ជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំ
បានសម្រចធ្វើសំណើគោរព-
ជូនប្រមុខរាជរដា្ឋាភិបាលលោក   
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនដើម្របី
ពិនិត្រយនិងសម្រចទូលថា្វាយ-
ព្រះមហាក្រសត្រជាទីគោរព
សកា្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុង
ការផ្តល់ការអនុគ្រះទោស
ដល់ទណ្ឌតិសរុបចំនួន៩០នាក់
(ស្រី១៧នាក់)៕

លោកអង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្ក្ីសួងយុត្តធិម៌ ក្នងុកិច្ចប្ជំុពិភាក្សាពីការ- 
លើកល្ង និងបន្ធរូបន្ថយទោស សប្តាហ៍មុន។ រូបថតក្រសួងយុត្តិធម៌

មន្ត្រចុីះពិនិត្រយ...
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ចា ង��  ង និង អគ្គ ន យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
ប្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុប្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន្ធ  

សូ វិសា ល
អនុប្ ធា ន ក្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន

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

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច�  
ស៊ន សា  រា� ត, គុណ គួរចៃតនា  

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

កា រីនិពន្ធ    ជីវិតកម្សា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រីនិពន្ធ    រងជីវិត កម្សា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី�   
បុិច សុីនួន

កា រីនិពន្ធ   គ្ហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដា រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ស៊ុង សុវណ� នី 
អ្ន កបក� ្ 

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផលា្លា  ,
សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន កក្សម្ �លអក� រ វិរុទ្ធ 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
ប្ ធា ន�្ន ្កផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករចន ទំព័រ

សួន  សា វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 

ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា
�្ន ្ករចន �្  ហ្វ ិក

េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 
�្ន ក្  ផ្សា យ ពា ណិជ� កម�

�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 
 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ទិន រ�ូសា លី, 012 898 631

ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777
ប្ ធា ន�្កចា យកា ស្តស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី
ប្ ធា ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្ស 

ពៃ�ៃ  សុជា តិ
ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្ស

 �ុិល � ភា 
ន យិកា ហិរញ� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្ ធា នគណន្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្�  និងរចន គ្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយ ល័យ�្ត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល

បុ៉ស្ត ិ៍  ម្�   ខូ អិល ធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS

CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង

សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម រា ជធា នីភ្ន ពំៃញ

កា រិយ ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 

កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យមុនសាលក្មខុសច្បាប់ឬទ្?
គឹម សារុំ

បៃសិន បើ ជន ណា ម្នាក់ សងៃស័យ 
ថា  បាន បង្ក បទ ល្មើស អ្វ ីមួយ 
ហើយ តៃវូ សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ខ្លនួ  និង 
មន ថតរូប ផង ។  តើ ជន នោះ 
តៃូវ តៃ បិទ បាំង មុខ ដៃរឬ ?តើ  
គាត់ តៃូ វបាន ចៃបាប់ ការ ពារ បៃប 
ណា ?ពៃះ ថា ជន នោះ មិនទាន ់
តៃូវ បាន តុលា ការ ផ្តនា្ទា ទោស 
ផង ទៃ។  ជុំវិញ បញ្ហា នៃះ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ បាន សម្ភាស ជា មួយ លោក 
មៃធាវី  លី  កុសល ដៃល មន 
ការិ យា ល័យ ផ្ទះ លៃខ ៤៥ Eo 
ផ្លូវ លៃខ ៩ កៃុម ៥ ភូមិ តៃពាំង- 
ថ្លឹង  សង្កាត់ ចោម ចៅ ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ ដៃល មន ខ្លឹម សារ ដូច- 
ខាង កៃម  ៖ 

ជា រឿយ ៗ  មាន ការ ចុះ ផស្ាយ  
ដោយ  ដាក់  ឈ្មោះ  និង ថតរូប 
មនុស្ស ជា កុ្ម ឬ មា្នាក់ ឯង ដោយ 
មិន បាន បិទ បំាង មុខ   នៅ ដំណាក់- 
កាល នគរ បាល  និង ខ្លះ ព្ល 
បញ្ជូន ដល់ តុលា  ត្ មាន អ្នក- 
ខ្លះ ត្ូវ តុលា ការដោះ ល្ង វិញ 
ព្ះ រកមិន ឃើញ  ជាប់ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង បទ ល្មើស  ។ បុ៉ន្ត ្មុខ  នងិ 
ឈ្មោះរ បស់ ជន ដ្ល តូ្វ ដោះ- 
ល្ង នោះ ត្ូវ បាន ចុះ ផ្សាយ 
តាម កាស្ត  ឬ តាម បណា្តាញ- 
ហ្វ្ស ប៊ុក រួច ទៅ ហើយ ។  តើ- 

ក្នងុ ករណី ប្ប ន្ះ បើ តាម ច្បាប់  
គរួត្វូ ចុះ ផស្ាយ ក ្តម្វូ ឲយ្ ជន 
នោះ វិញ ឬ យ៉ាង ណា ? ព្ះ 
បើ តុលា ការ មិន ចោទ គាត់ផង 
មាន ន័យ ថា  គាត់ ជា មនុស្ស 
សា្អាតស្អំ។  ចុះ ចំពោះ ជន ដ្ល 
ត្ូវ តុលា ការ ចោទ ប្ កាន់  និង 
មាន សាល ក្ម ឬ សាល ដីកា  
សា្ថាពរ ហើយ  តើត្វូ ត ្ បទិ បាងំ 
ឬ មិន ត្ូវ បិទ បាំង មុខ គាត់?

ជា គោល ការណ៍ គា្មាន ជន- 
ណា ម្នាក់ តៃូវ បាន សន្មតជា មុន 
ថា  មន ទោស នោះ ទៃ ដរាប- 
ណា មិន ទាន់ មន សាល កៃម ឬ 
សាល ដីកា សា្ថា ពរ ពី តុលា ការ  
ដូច្នៃះ បើ ពួក គាត់ មិន ទាន់ មន 

ទោស  ពុំ គួរ គបៃបី បង្ហាញ មុខ 
គាត ់ដោយ ចហំ  ដោយ មនិ មន 
ការ បិទបាំង  ដៃល អាច  ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះពាល់ដ ល់ សិទ្ធិ កៃ បៃតិក- 
ភណ្ឌ របស់ ពួក គាត់ ។ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង ការ បិទ បាំង មុខ ឬ មិន បាន 
បទិ បាងំ មខុ ចពំោះ ជន សងៃសយ័ 
ដៃល តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន នោះ  
ចៃបា ប់ មិន បាន កំណត់ ឲៃយ ជាក់- 
លាក់ នោះ ទៃ  តៃវា ជា បញ្ហា កៃម- 
សីលធម៌  វិជា្ជាជីវៈ ចំពោះ អ្នក 
ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ ដៃល គបៃបី គួរ- 
តៃ គោរព ។ ប៉ុន្តៃ បើសិន ជា ជន- 
សងៃសយ័ ដៃល តៃវូ  បាន ឃាត ់ខ្លនួ 
នោះ ជា អនីតិ ជន   យោង តាម 
មតៃ   ២ ៣  នៃ ចៃបាប ់ស្ត ីព ី យតុ្ត-ិ 

ធម៌  អនី តិជន  បាន ការ ពារ ពួក- 
គាត់  ដោយ មិន ឲៃយ មន្តៃី នគរ- 
បាល យុត្តិ ធម៌ ដាក់ បង្ហាញ មុខ 
ជា ជួរ ឡើយ  ក្នុង ករណី ដៃល 
គា្មាន ការ យល់ ពៃម ដោយ មន 
ការ ពិគៃះ យោ បល់ ជា មួយ 
មៃធាវី  អ្ន កតំ ណាង  ដៃល ចៃបាប់ 
បាន កំណត់ ។ ចំពោះ បញ្ហាបង្ហាញ  
មុខ  និង ឈ្មាះ របស់ ជន ដៃល  
តៃវូដោះលៃង នោះ  តៃវូ បាន ចុះ 
ផៃសាយ តាម កាសៃត  ឬ តាម 
បណា្តាញ សង្គមហ្វៃស បុ៊ក រួច ទៅ 
ហើយ នោះ  សាមីខ្លនួ  ឬ តំណាង  
សៃប ចៃបាប់  អាច ស្នើ ទៅ  អ្នក- 
សារពត៌មន ទាំងនោះ ធ្វើ ការ 
កៃ តមៃូវ ដោយ ផ្អៃក ទៅ តាម 
មតៃ ១០  នៃ ចៃបាប់ ស្តី ពី របប- 
សារពតម៌ន ។  ចពំោះ ជន ដៃល 
តៃូវ តុលាការ ចោទ បៃកាន់  និង 
មន សាល កៃម  ឬ សាល ដីកា  
សា្ថាពរ ហើយ  ចៃបាប់ មិន បាន 
កំណត់ ថា  តៃូវ បិទ បាំង មុខ  ឬ 
មិន បិទ បំាង នោះ ទៃ  ជារួម  បញ្ហា  
ការបិទ បាំង មុខ នៃះ  មិន មន 
ចៃង ក្នងុ ចៃបាប់ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ- 
កម្ពុជា  នោះ ទៃ  ។ 

 ជន មា្នាក់  បាន សារ ភាព នៅ 
តុលា ការ ពី ការ សមា្លាប់ មនុស្ស 
ហើយ ក៏ តូ្វ តុលា ការ  ផ្តន្ទា ទោស  
គាត់ អស់ ១ ជីវិត ថ្ម ទៀត ។ 
ករណី ន្ះ បើ គាត់ ទទួល កំហុស  
នងិ ត្វូ បាន តលុា ការ ចោទ ប-្ 

កាន់ ហើយ នោះ  ប៉ុន្ត្ គាត់ មិន 
ទាន់ បាន ទទួល សាល ដីកា- 
សា្ថាព រពី សាលា ឧទ្ធរណ៍  និង ពី 
តុលា ការ កំពូល ទ្  ហើយ គាត់ 
តូ្វ បាន គ្ ថតរូប  និង ចុះ ផ្សាយ 
ក្នងុ ទំព័រ កាស្ត ដោយមិ នបាន 
បិទ បំាង មុខ  ។ ចំពោះ ករណី ន្ះ 
តើ ការ មិន បិទ បំាង មុខ ជា កំហុស 
ឆ្គង  ដ្រ ទ្ ? 

  ដោយ យោង ទៅ តាម រដ្ឋ- 
ធ ម្ម នុញ្ញ នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ- 
កម្ពជុា  តៃង់ ក ថា ខណ្ឌ ចុង កៃយ 
នៃ មតៃ ៣ ៨  បាន ចៃង ថា  ជន- 
ណា ក ៏ដោយ  តៃវូ ទកុ ជា មនសុៃស 
ឥត ទោស  ដរាប ណា តុលា ការ 
មិន ទាន់ កាត់ ទោស ជាសា្ថាពរ ។  
ដចូ នៃះ បៃសនិ បើ ជន នោះ មនិ- 
បាន ប្តឹង ឧទ្ធរណ៍ នោះទៃ  នោះ 
សាល កៃម នៃ សា លា ដំបូង នឹង 
តៃូវចូល សា្ថាពរ   កៃយ ពីផុត 
រយៈ ពៃល ១ ខៃ  ដូច្នៃះ ហើយ 
គាត់  តៃូវ បាន សន្មតថា  មន 
ទោស  ប៉នុ្តៃ បៃសនិ បើគាត ់មន 
ឆន្ទៈ ប្តឹង បន្ត ទៅ តុលា ការ ជាន់- 
ខ្ពស់  ថៃម ទៀត នោះ គឺ ចៃបាប់ នៅ- 
តៃ សន្មតថា គាត់ ជា អ្នក មិន ទាន់ 
មន ទោស។ ការ បិទ បាំង មុខ  
ឬមិន បិទ បាំង មុខ  មិន មៃន ជា 
បទ ល្មើសទៃ  ដោយ សារ តៃ មិន- 
មន ចៃបាប់ ចៃង ។

(សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្ដនៅ
សបា្ដាហ៍ក្យ)

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្ន ំព្ ញៈ  លោក  ស  ខៃង  រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សួង 
មហា ផ្ទៃ បាន ពៃមន ដល់ អ្នក ដៃល បំ- 
ផសុ ពត័ ៌មន មនិ ពតិ អ ំព ីបញ្ហា ជ ំង ឺកវូដី- 
១៩ ដើមៃប ីផៃសព្វ ផៃសាយ ធ្វើឲៃយ សង្គម ចៃបកូ- 
ចៃបល់ អាច នឹង ទទួល ខុស តៃូវ ចំ ពោះ 
មុខ ចៃបាប់។   យោង តាម លោកឧបនា-
យករដ្ឋមន្តៃី  ស  ខៃង   ថ្លៃង ទៅ កាន់ អ្នក- 
សារ ព័ត៌ មន  កៃយ បញ្ចប់ កិច្ច បៃជុំ ស្ដី 
ពវី ិធាន ការការ ពារ ជងំ ឺកវូដី ១៩  កាល ព ី
ថ្ងៃសកុៃ  ទ ី២០   ខៃ មនីា  ឆ្នា ំ២០២០  នៅ 
ទី ស្ដី ការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ។   

 លោក   ស   ខៃង   បាន ថ្លៃង ថា ៖ «  ក្នុង 
ពៃល នៃះ សកល លោក ទាំង មូល កំពុង 
សាម គ្គី គា្នា ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ នឹង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ នៃះ។  ដូច្នៃះ ខ្មៃរ យើង  ក៏ ដូច គា្នា ដៃរ 
ខ្ញុំ នៅ តៃ ប ន្ត អំ ពាវ នាវ ថា ទុក ដាក់ ផល- 
បៃ យោ ជន៍ បុគ្គល នោះ នៅ ដោ យ ឡៃក 
ទៅ  បៃ យោជ ន៍ កៃុម  បក្ខពួក  ពណ៌- 

សមៃបុរ  ដោយ ឡៃក សិន ទៅ  ដើមៃបី រួម គា្នា ។ 
វា មន បញ្ហា ២ ដោយ ឡៃក ពី គា្នា  ទី ១   
ទាក់ ទង នឹង ព័ត៌ មន ពិត   យើង សូម សា្វា គ មន៍ ។   
ព័ត៌ មន ពិត ជួន អី គៃ បៃឆំង នឹង រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ បៃជា ធិ ប- 
តៃយៃយ  គៃ ថា រដា្ឋាភិ បាល មិន យក ចិត្ដ ទុក-  
ដាក់ ឬ ក៏ ទិតៀន យា៉ាង នៃះ យា៉ាង នោះ  វា 
គ ឺជា ពត័ ៌មន ពតិ ទៃ យើង តៃវូ សា្វា គមន ៍។  
បុ៉ន្ដៃ មួយ ទៀត  ព័ត៌ មន វា អត់ មន ទៃ  រួ ច 
ហើយ គាត់  ( អ្នក ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មន 
មនិ ពតិ )   បផំសុ ។   អា ហ្នងឹ ដៃល ខ្ញុ ំសុ ំថា 
សូម មៃតា្ដា កាត់ បន្ថយ  ហើយ ឈាន ទៅ 
ដល់ ការ លុប បំ បាត់  ដើ មៃបី យើង រួម គា្នា ការ- 
ពារ ជីវិត   សង្គម  និង បៃជា ជន របស់ យើង » ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា  ៖  « ឥ ឡូវ នៃះ វា មន 
បញ្ហា ហ្នឹង  អ៊ី ចឹង ហើយ បៃហៃល ជា  
តាម ចៃបាប់ យើង ជាអាជា្ញា ធរ   អាច ថា    
អ្នក ទាំង ឡាយ ណា  នៅ តៃ បៃើ បៃស់ វោ-
ហារ សព័្ទ   ដៃល នា ំឱៃយ ចៃ បកូ ចៃ បល ់អាច 
នងឹ តៃវូ ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ មខុចៃបាប ់» ។   

កៃយ ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  កំពុង មន 
កណំើន  នៃ ការ ឆ្លង នៅ កម្ពជុា  លោក  ស 
ខៃង  ក៏ បាន ធ្វើ ការ អំពាវ នាវ  ទៅ ដល់ 
បៃជា ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ ទាំង អស់ ថា  កុំ មន   
ការ រីស អើង បក្ខ ពួក  និង ពណ៌សមៃបុរ  
ចំណៃក អ្នក បង្ហាះ ព័ត៌ មន  មិនពិ ត  ជំុវិញ 
បញ្ហា  កូវីដ ១៩  នឹង តៃវូ ទទួល ខុសតៃូវ 
មុខ ចៃបាប់ ជា មិន ខាន ។

លោក ថ្លៃង ថា៖ « សម្ដៃច តៃ ជោ លោក 
បាន ណៃ នាំ ថា  មិន តៃូវ ចៃក ខ្មៃរ អ៊ិសា្លាម  
ខ្មៃរ នៃះ  ខ្មៃរ នោះ ទៃ  គឺ បង ប្អូន ខ្មៃរ  យើង 
បាន ផៃសាយ ហើយ។  ក្នុង សៃច ក្ដី ណៃ នាំ 
របស់ កៃសួ ង មហា ផ្ទៃ ទៅ តាម ខៃត្ត 
បញ្ជាក់ ចំណុច នៃះ ផង ដៃរ   គឺ ថា មិន តៃូវ 
រសី អើង ទៃ  ហើយ មនិ តៃមឹ តៃខ្មៃរ អ៊សិា្លាម 
ទៃ  ជន ជាតិ ណា ក៏ ដោយ  ដៃល បាន មក 
កម្ព ុជា  ជបួ បញ្ហា នងឹ  ( កវូដី ១៩)   យើង 
ក៏ មិន តៃូវ រីស អើង ដៃរ » ។ 

 កៃ សួង ព័ត៌ មន កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ   ទី១៨  
ខៃ មីនា  បាន បង្ហាញ ពី គណ នី ហ្វៃសប៊ុក   

និង គៃហ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក ចំនួន  ៤៧  
ដៃល បាន  ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ មន មិន ពិត 
អពំ ីការ ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី ១៩ នៅ កម្ពជុា   ដៃល 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពត័ ៌មន មនិ ពតិ នោះ មន 
ចៃត នា បង្កាច់ បង្ខចូ ឈ្មាះ រាជ រដា្ឋាភិ បាល  
និង បង្ក ឱៃយ ពល រដ្ឋ មន ការ ភ័យ ខា្លាច ។  
ជា មួយ គា្នា នោះ  កៃសួង ព័ត៌ មន ក៏ បាន 
ពៃមន ចាត់ វិធាន ការ ផ្លូវ  ចៃបា ប់ ផង ដៃរ  
 បៃ សនិ បើ គណ ន ីហ្វៃស ប៊កុ ឬ គៃហ ទ ំពរ័ 
ទំាង នោះ មិន ពៃម ធ្វើ ការ កៃ បៃ ឡើង វិញ ។ 

 កៃ សួង នៃះឲៃយ ដឹង ថា ៖« ទន្ទឹម នឹង ការ 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ កៃ សួង សុខា ភិ- 
បាល  កៃ សួង  សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ សា ធារ ណ ជន  
នងិ អ្នក សារ ពត័ ៌មន ក្នងុ ការ បៃ យទុ្ធ នងឹ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក៏ មន អ្ន ក បៃើ បៃស់ 
បណា្តាញ សង្គម មួយ ចំ នួន បៃរ ជា បង្កើត 
ព័ត៌ មន មិន ពិត ក្នុង ចៃត នា បន្លំ   បំ ភ្លៃ  
បំភាន់  បង្វៃរ សា្ថាន ការណ៍ ដើ មៃបី បង្កាច់- 
បង្ខូ ច ឈ្មាះ រាជ រដា្ឋា ភិ បាល កម្ពុ ជា  និង 
បង្ក ឱៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ មន ការ ភ័យ ខា្លាច  »   ៕

លោក ម្ធាវី លី កុសល កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី

លោកសខ្ងព្មានអ្នកផ្សាយព័តិមានមិនពិតពីកូវីដ១៩អាចនឹងទទួលខុសតូ្វមុខច្បាប់



ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ : កម្ពជុា  នងិ វៀត ណា ម 
បាន សម្រេច ឲ្រេយ មាន ការ ដោះ ដរូ 
ទំនិញ ត្រេង់ តំបន់  ស ន្រេ ច្រេក- 
ព្រេំដ្រេន អន្តរ ជាតិ បាវិត  -ម៉ុក ប្រេ  
ដើម្រេបី ផ្ទ្រេរ  ទនំញិ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ ម ក   
បន្ទាប់ពី រដ្ឋា ភិបាល ន្រេ ប្រេ ទ ្រេស 

ទាំង ២ បាន សម្រេចបិទ ច្រេក- 
ព្រេំដ្រេន  ដើម្រេបី បង្ការ ការ រីក រាល- 
ដល កូវីដ ១៩ ។  

ស្រេចក្តី សម្រេច ន្រេះ  ធ្វើ ឡើង 
ក្នុង កិច្ច  ប្រេជុំ កាល ពី សបា្តាហ៍- 
មុន  ដ្រេល ដឹក នំ ដោយ លោក  
គុណ  ញឹម  អគ្គ នយក ន្រេ  អគ្គ- 
នយក ដ្ឋាន គយ  និង រដ្ឋាករ- 

កម្ពុជា  ព្រេម ទាំង លោក  ម៉្រេន  
វបិលុ  អភបិាល ខ្រេត្ត ស្វាយ រៀង  
ជា មយួ នងឹ អាជា្ញា ធរ វៀត ណាម ។  
ន្រេះ បើ យោង តាម ស្រេចក្តី ប្រេ- 
កាស  ព័ត៌មាន របស់ អគ្គ ន- 
យក ដ្ឋាន គយ។ 

ស្រេចក្តី ប្រេកាស ព័ត៌ មាន  
បាន ឲ្រេយ ដឹងថា  ភាគី ទាំង២ 
សម្រេច អនុញ្ញាត ឲ្រេយ រថយន្ត ដឹក- 
ទំនិញ ចូល មក ដល់ តំបន់  ស 
ដោយ ដរូ អ្នកបើក បរ  ប្តរូ ក្រេបាល- 
រថយន្តសណ្តោង  ការ ផ្ទ្រេរ- 
ទំនិញ  ឬ ផ្ទ្រេរ កុង តឺ ន័រ ។ វិធាន-
កា រ ន្រេះ  នឹង ត្រេូវ អនុវត្ត  រហូត - 
ដល់ បញ្ហា ន្រេ កូវីដ ១៩  មាន  
ភាព ល្អ ប្រេសើរ ឡើង វិញ ។

 ទន្ទមឹ នងឹ ន្រេះ  អាជា្ញាធរ កម្ពជុា 
ក៏ សម្រេច អនុញ្ញាត ឲ្រេយ រថយន្ត 
ដឹក ទំនិញ ពី វៀត ណាម ចូល 
ដល់ កំពង់ ផ្រេ ស្ងួត ណា មួយ  នៅ 
ក្រេប្រេ រព្រេដំ្រេន  រួច  ធ្វើ ការ ផ្ទ្រេរ ទំនិញ 
ច្រេញ និង ផ្ទុ ក ទំនិញ ដ្រេល ត្រេូវ 

នំ  ច្រេញ ពី កម្ពុជា  ដោយ តម្រេូវ- 
ឲ្រេយ  អ្នក បើក បរ  ស្លៀក សម្លៀ ក- 
បំ ពាក់ សុវត្ថិ ភាព ការ ពារ វីរុស ។ 

អាជា្ញា ធរ វៀត ណាម ក៏ បាន 
ស្នើ សុំ ឲ្រេយ មានការ សហ ការ ជា- 
មួយ អាជា្ញាធរ ពាក់ពន្ធ  ដើម្រេបី ធ្វើ 
ឲ្រេយ ប្រេកដ ថា អ្នក បើ ក បរ គោរព 
ទៅតាម ស្រេចក្តី សម្រេច ខាង- 
លើ ន្រេះ។

 វិធានការ ន្រេះ នឹង ត្រេូវ អនុវត្ត 
នៅ  គ្រេប់ ច្រេក ព្រេំដ្រេន ទាំង អស់ 
ដ្រេល   ជាប់ ព្រេំ ប្រេទល់ នឹង ខ្រេត្ត 
ត្រេនញិ របស ់ប្រេទ្រេស វៀត ណា ម  
និង  បាន ឯកភាព គ្នា បន្ត កិច្ច- 
សហការ ដោះ ស្រេយ នវូ បញ្ហា- 
ប្រេឈម ចំពោះមុខ ដ្រេល អាច 
កើត មាន ជាយ ថា ហ្រេតុ ។ ស្រេច ក្ត-ី 
 ប្រេកាស ព័ត៌ មាន៖ « ភាគី ទំាង ២  
បាន ឯកភាព ផ្រេសព្វ ផ្រេសាយ នូវ 
ដំណះ ស្រេយ ទាំងន្រេះ ទៅ 
ដល់ ធុរ ជន ដ្រេល  មាន ការ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ  

ហើយ ធុរជន អាច ជ្រេើស រីស 
យក ជម្រេើស ណា មួយ ក៏ បាន  
ដ្រេ ល  ងយ ស្រេួល សម្រេប់ ពួក- 
គ្រេ» ។ ស្រេចក្ត ីប្រេកាស ពត័ម៌ាន  
បាន ឲ្រេយ ដឹងថា៖ «ដើម្រេបី ដោះ - 
ស ្រេយ ការ កកស្ទះ នៅព្រេំ ដ្រេន  
ភា  គី ទាំង ២ បាន សម្រេច អនុ- 
ញ ្ញា ត ឲ្រេយ អនុវត្ត ភា្លាមៗ  ហើ យ  
កាលព ីថ្ង្រេ ព្រេហស្រេបតិ៍ គសឺមត្ថ- 
កចិ្ច ពាក ់ពន្ធ ទាងំ សង  ខាង បាន 
អនុញ្ញាត ឲ្រេយ ប្រេតិ បត្តិ ការ រហូត 
ដល់ ម៉ោង  ១០យប់ »។

លោក  សុិន  ចន្ធី  ប្រេធាន- 
សមា គម ភា្នាក់ ងរ បញ្ជនូ ទំនិញ- 
កម្ពុជា  បាន ប្រេប់ ភ្នំព្រេញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា វិធាន ការ ន្រេះ  បាន ជួយ- 
សម្រេលួ ដល ់ការ ធ្វើ ពាណជិ្ជកម្ម 
ឆ្លងកាត់ ព្រេំ ដ្រេន រវាង ប្រេទ្រេស 
ទាងំ ២។ លោក ថ្ល្រេងថា៖ «សព្វ- 
ថ្ង្រេ ភាគី ទាំង២ អាច ធ្វើ ការ 
នចំ្រេញ -ន ំចលូ ទនំញិ បានជា 
ធម្មតា  ពិស្រេស បាន ជួយដល់ 

ការ  ដឹក ជញ្ជូន វត្ថុ ធាតុ ដើម ពី 
ប្រេទ ្រេស ចិន នឹង បញ្ជូន មក ដល់ 
រោង ចក្រេ ទាន់ព្រេល វ្រេលា នៅ 
ក្រេុង  បាវិត ។

 ម្រេ ដកឹ ន ំប្រេទ្រេស ទាងំ២  បាន  
សន្រេយា ថា នឹង លើក កម្ពស់ ពាណិ ជ្ជ- 
កម្ម ឆ្លងកាត់ ព្រេំ ដ្រេន រវាង ប្រេទ្រេ ស 
ទាំង២សម្រេច ឲ្រេយ បាន ជាង  ៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  នៅ ត្រេឹម ចុង 
ឆ្នាំ  ២០២០ ន្រេះ។ 

ទិន្ន ន័យ បាន ពីស្ថាន ទូត វៀត - 
ណាម ប្រេចាំ នៅ កម្ពុជា  បាន ឲ្រេយ 
ដឹងថា  ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម សរុប 
សម្រេប ់ឆ្នា ំ ២០១៨ បាន កើន- 
ឡើង ដល់  ៤,៧ពាន់លាន- 
ដុលា្លារ  កើន ឡើង  ២៣, ៨  ភាគ- 
រយ  បើ ធៀបនឹ ង ឆ្នាំ២០១៧ ។

រដ្ឋា ភិបាល កម្ពុជា  ក៏ បាន 
សម្រេ ច បិទ ច្រេកព្រេំ ដ្រេន មួយ- 
ចំនួន ជាប់ ព្រេំ ប្រេទល់ នឹង ប្រេទ្រេ ស  
ថ្រេ ផង ដ្រេរ  ដោយ សរត្រេ ករណី- 
កូវីដ ១៩ន្រេះ ៕
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NBCជំរុញឲ្យទូទាត់តាមអនឡាញបន្ថយហានិភ័យកូវីដ១៩
ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ ធនគរ ជាតិ ន្រេ- 
កម្ពុជា (NBC)   បាន ជំរុញ ឲ្រេយ  
ក្រេសួ ងរបស់ រដ្ឋា ភិបាល    ស្ថាប័ ន  
គ្រេឹះ ស្ថាន  ហិរញ្ញ វត្ថុ   និង សធា រ ណ-  
ជន ត្រេូវ  ធ្វើ ការ ទូទា ត់  និង ផាត់- 
ទាត់  តាមរយៈ  ប្រេព័ន្ធ អ្រេឡិច- 
ត្រេនូកិ  ដើ ម្រេប ីប្រេយទុ្ធ ប្រេឆងំ  នងឹ 
ការរីករា ល ដល កូវីដ ១៩ ។  

 ស្រេច ក្ដ ីប្រេកាស បាន ព ី NBC 
កាល ពចីងុ សបា្ដាហ៍ ម ុន បាន ឲ្រេយ 
ដងឹថា  ៖ «  ដើ ម្រេបរីមួ ចណំ្រេក បង្ការ  
ការរកីរាលដល កវូដី ១៩  ដ្រេល 
កំពុង  រី ករាល ដល   និង ដើ ម្រេបី 
ធាន សុវត្ថិភាព  និង ហានិ ភ័យ 
ដ្រេល អាច  កើតឡើង ដោយ- 
យថា ហ្រេតុ  ធនគរ ជាតិ ន្រេ- 
កម្ពុជា  ជំរុញ ឲ្រេយ  FI   កាត់ បន្ថយ 
ការ ប្រេើប្រេស ់ ការ ច្រេញ មលូប្រេប- 
ទាន ប័ត្រេ សម្រេប់ ការ ផាត់ ទាត់ 
នងិ ការ ទទូាត ់ ជនំយួ ដោយ  ការ- 
ប្រេើប្រេស់ តាម រយៈ  ប្រេព័ន្ធ- 
អ្រេឡិច ត្រេូនិក  តាម លទ្ធ ភាព 
ដ្រេល អាចធ្វើទៅ បាន »។  

 លោក  សយ  សូនី  អនុ ប្រេធា ន- 
 ប្រេតិ បត្តិ  ប្រេសក់  បាន ឲ្រេយ  ដឹង 
ថា  គ្រេឹះ ស្ថាន របស់ លោក  បាន 
ដក់  ឲ្រេយដំណើ រ ការ ប្រេព័ន្ធ  នន  

រួច ហើយ  ដូច ជា  អីុន ធឺណិ ត  និង 
ប្រេពន័្ធ ធនគរ ចលត័ ដ្រេល អាច 
ឲ្រេយ អតថិ ិជន ធ្វើ  ប្រេតបិត្ត ិការ  ដចូ- 

ជា  ការ ផ្ទ្រេរ  ប្រេក ់ ការ ទទូាត ់ នងិ 
ការ ត្រេតួ ពនិតិ្រេយ ទកឹ ប្រេក ់ជាដើម។   
លោក ថ្ល្រេង ថា  ៖ « គិត មក ត្រេឹម 

ព្រេល ន្រេះ  អតិថិ ជន របស់ យើង  
អាច ផ្ទ្រេរ ប្រេក់  ឲ្រេយគ្នា ទៅវិញ ទៅ 
មក  ជាមយួនងឹ ចនំនួ  អប្រេប បរមា  

រហូត ដល់  ១០០  ០០០ ដុលា្លារ   
ហើយ បច្ចុប្រេបន្ន   ពាណិជ្ជ ករ ជា- 
ច្រេើន ប្រេើប្រេស់ មធ្រេយាបាយ  

ទទូាត ់នៅ ព្រេល ពកួ គ្រេ ចង ់ធ្វើ ការ  
ទូទា ត់  ទៅ អតិថិជន របស់  ប្រេ- 
ស ក់ ដ្រេល  មាន គណនី »។ 
លោក បន្ថ្រេម ថា  មាន ប្រេព័ន្ធ- 
ទូទាត់ មួយ  ចំនួន ផ្រេស្រេង ទៀត  
ដក់  ឲ្រេយ ដំណើរ ការ ដូចជា    ការ- 
ទូទាត ់ រហ័ស  និង  ប្រេព័ន្ធ  កណា្តោ ល 
សម្រេ ប់   ភា្ជាប់ បណា្តោញ មា៉ោសុីន- 
ដក  ប្រេក ់ ស្វយ័ ប្រេវត្ដ ិ នងិ មា៉ោសុ ីន  
ឆូត កាត    ព្រេមទាំង គំនិ តផ្តួច- 
ផ្ដើម ប្រេព័ន្ធ បាគង  របស់  NBC  
ដើ ម្រេបី អាច ឲ្រេយ អតិ ថិជន  និង 
សធារ ណ ជន   ប្រេតិ  បត្តិ ការ - 
ទូទាំង  ធន គរ ដោ យ  មិន ប្រេើ- 
ប្រេស់  សច់ ប្រេក់ សុទ្ធ ។ 

 លោក  សយ  សូនី  បន្ថ្រេម ថា ៖ 
«  ក្នងុស្ថាន ការ ណប៍ច្ចបុ្រេបន្ន យើ ង  
ចង់ ជំរុញ ឲ្រេយអតិថិជនរ ប ស់ យើង  
ប្រេើប្រេស ់កម្មវធិ ីអន ឡា ញ  ដចូ- 
ជា ធនគរ ចល័ត  ធនគរ អុីន-  
ធឺណិត  មា៉ោសុីន អ្រេធី អឹម  ព្រេម- 
ទាងំ ប្រេពន័្ធ ទាងំ អសរ់បស ់NBC 
ដើ ម្រេបី  កាត់ បន្ថ យ  ការ រីករាលដល 
កវូដី ១៩ » ។    ស្រេច ក្ដ ីប្រេកាស រប ស ់ 
NBC បាន  ឲ្រេយ  ដឹង ថា  គ្រេប់ ក្រេសួ ង  
ស្ថាប័ន  ទាំង  អ ស់  ស្ថាប័ន  និង 
គ្រេឹះស្ថាន  ហិរ ញ្ញ វត្ថុ  និង សធារ- 
ណជន  ត្រេវូត្រេ  គោ  រព  តាម   ស្រេច ក្ដ ី
ប្រេកាស ន្រេះ ៕ LA

បុគ្គលិកធនាគារក្នងុសេកុ១កំពុងរាប់លុយកេដាសបេក់ដុល្លារ។ NBC ជំរុញ ឲេយមានការទូទាត់តាមអនឡាញ ដើមេបីទប់ស្កាត់ កូវីដ១៩។ ជីវ័ន 

ការចេញចូល របស់  ពលរដ្ឋខ្មេរ-វៀតណាម នៅចេកពេដំេន  បាវិតកន្លងមក ។ សហការី 

កម្ពជុានិងវៀតណាមឯកភាពគ្នាដោះដូរទំនិញនៅក្នងុតំបន់ស



ធូ វិរៈ 
 
ភ្នពំេញៈ  ក្រមុ ប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍

កម្ពុជា  (CDC)   បាន អនុម័ត  
គម្រង  វនិ ិយោគ ចនំនួ ៣  ដ្រល 
មាន តម្ល្រ សរុប ៧ លាន ដុលា្លារ 
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន ។  

គម្រង ទាំង ន្រះ ត្រូវ បាន 
រំពឹង ថា  នឹង បង្កើត ការងារ  
ប្រហ្រល ១ ៨២០ នាក់ ។   ន្រះ 
បើ យោង តាម ស្រចក្តី ប្រកាស 
របស់ CDC។ 

គម្រង វិនិ យោគ ទាំង ៣ 
ដ្រល  CDC  បាន អនុ ម័ត   រួម- 
មាន ការ បង្កើត រោង ចក្រ  កាត់- 
ដ្ររ  MIL United Manufac-
turing Co., Ltd  ជា មួយ នឹង 
ទនុ វនិ ិយោគ   ២,៣ លាន ដលុា្លារ 
នៅ  ស្រុក កណ្ដាល ស្ទឹង ខ្រត្ត 
កណ្ដាល  ។  

 គម្រង វិនិ យោគ រោង ចក្រ 
ផលិត អំបោះ របស់ ក្រុម ហ៊ុន   
Jin Ming Li Jian One Co., 
Ltd  ជា មួយ នឹង ទុន  វិនិ យោគ 
២,៣ លាន ដលុា្លារ   នៅ  ស្រកុ គង-  
ពិសី  ខ្រត្ត កំពង ់ស្ពឺ  និង គម្រង 
វិនិ យោគ លើ រោងចក្រ កាត់ ដ្ររ 
របស់  ក្រមុ ហុ៊ ន  Suzen (Cam-  
bodia) Indus trial Co., Ltd 
ជា មួយ នឹ ង  ទុន  វិ និយោគ ២,៤ 
លាន ដុលា្លារ នៅ  ក្រុង សួង  ខ្រត្ត 
ត្របូង ឃ្មុំ  ។ 

លោក  លឹម  ហ្រង  អនុ ប្រធា ន   

សភា ពាណិជ្ជ  កម្ម  កម្ពុជា បាន  
ឲ្រយ ដឹងថា  កម្ពុជា  នៅ ត្ររក្រសា 
បាន គម្រង វិនិយោគ បរទ្រស  
ដោយ សារ ត្រ កណំើន ស្រដ្ឋ កចិ្ច 
របស់ខ្លួន  ប្រហ្រល ៧ ភាគរយ 
រយៈ ព្រល ជិត ១ទស វត្រសរ៍ ។  

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « ច្របាប់ របស់  
ប្រទ្រស កម្ពជុា  បាន លើក ទកឹ ចតិ្ត  
ដល់ ក្រុម វិនិ យោគិន បរទ្រ ស  
កាន់ត្រ ច្រើន »។ 

 របាយ ការណ ៍ ក្រសងួ ការងារ  

និង បណ្តះុ បណ្ដាល វិជា្ជាជីវៈ  បាន    
ឲ្រយដឹង ថា  នៅ ព្រល ន្រះ មាន  
រោងចក្រ សរបុ  ១ ៧៣០  ដ្រល 
ប្រតិ បត្ត ិការនៅ  ប្រទ្រស  កម្ពជុា  ។  

 ក្នុង អំឡុង ៨ខ្រ  ដំបូង ឆ្នាំ មុន   
CD C  បាន អនុម័ត  គម្រង ២២ ២  
មាន  តម្ល្រ ជាង ៦ ពាន់ លាន ដុលា្លា  រ  
កើនឡើង  ៨១ គម្រង  ដ្រល  
មាន តម្ល្រ ១, ៨៨ ពាន់ លា ន  ដុលា ្លា រ 
ក្នុង រយៈ ព្រល ដូ ច គ្នា   កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៨។  

 លោក សកុ  ចនិា្តសោភា  អគ្គ- 
ល្រខា ធិការ  CDC បាន  ឲ្រយដឹង 
កា ល ពី ខ្រ មុន ថា CDC បន្ត  ទទ ួល 
បាន   ពាក្រយ  សំុ  គម្រង ថ្មីៗ   ទោះ- 
បជីា  បញ្ហា ប្រឈម បច្ចបុ្រប ន្ន   ដល ់
ស្រដ្ឋ កិច្ច ក្នុងស្រុក ក៏ ដោយ  
ដូចជា  ការ លុបចោល  មួយ ផ្ន្រក  
ន្រ កិច្ច ព្រម ព្រៀង អនុ គ្រះ 
ពាណិជ្ជ កម្ម  អ្វីៗ  គ្រប់ យ៉ាង លើក-  
ល្រង ត្រ អាវុធនៅ  (EBA) 
របស់  សហ ភាព អឺរ៉ុប ពី  ប្រទ្រស 

កម្ពុជា   និង  ការ រីករាល  ដាល 
កូវីដ ១៩លើ ពិ ភព លោក ។ 

 លោក ថ្ល្រង ថា៖ « ទោះបីជា  
មាន  ពត័ ៌មាន អាក្រក ់ខា្លាងំ ប ំផតុ  
កាល ពីខ្រ មករា និង ខ្រ កុម្ភៈ 
កដ៏ោយ  ក ៏ការវនិយិោគ  នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស ន្រះមិន បាន ធា្លាក់ ចុះ 
នោះទ្រ  »។   លោក  បានបន្តថា ៖ 
«  គម្រង មួយ ចំនួន  ត្រូវ បាន 
ផ្អាក  ឬ  លុបចោល ប៉ុន្ត្រ   ក្រុម វិនិ- 
យោ គិន ថ្មីៗ បានចូល មក  »៕ LA

 ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ង្រចន្ទ ទី២៣ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com៨

CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគ ៧លានដុលា្លារ

តពីទំព័រ ១... ប្រមាញ់  និង ន្រ សា ទ  
បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ កា ល  ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ  
ថា បច្ចបុ្របន្ន កម្ពជុា  កពំងុ ធ្វើ សកិ្រសា ព ីលទ្ធ- 
ភាព ក្នុង ការ បង្កើន  ការ វិនិយោគ លើ វារី-
វប្របកម្ម ឲ្រយ បាន កានត់្រ ច្រើន បន្ថ្រម ទៀត  
ដើម្រប ីលើកកម្ពស ់ សមត្ថភាព  នា ំច្រញ ជា 
ផ្លូវ ការ  ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ។ 

លោក បន្ត ថា កន្លង មក  កម្ពុជា ក៏   បាន  
នាំ  ច្រញ ផល វារីវប្របកម្ម ( ត្រី ទី ឡា ព្រយា ៉ា)  
សាកល្របង ទៅ កាន់ ប្រទ្រស ជិត ខាង  
និង  ទៅ ប្រទ្រស ជប៉ុន រួច ហើយ  ត្រ មិន 
ទាន់ មាន ការ នាំ ច្រញ ជា ផ្លូវ ការ  ទ្រ ។

លោក ថ្ល្រង  ថា៖  « យើង សង្រឃមឹ ថា ក្នងុ 
រយៈ ព្រល ២-៣ ឆ្នាំ ខាង មុខ  ផលិត ផល 
ព ីវារវីប្របកម្ម ខ្ម្ររ នងឹ ត្រវូ បាន នា ំច្រញ ជា 
ផ្លវូ ការ ទៅ កាន់ ទីផ្រសារ ប្រទ្រស ចិន  សហ- 
គមន៍ អឺរ៉ុប  និង ប្រទ្រស ជប៉ុន ជា ដើម » ។ 

លោក បន្ត ថា ដើម្របី អាច នាំ ច្រញ ផល 
វារី វប្របកម្ម  កម្ពុជា ចាំ បាច់ ត្រូវ ត្រ ខិត ខំ 
ពង្រកី ការ ចញិ្ចមឹ ត្រ ីនងិ  គណុ ភាព អនា- 
ម័  យ   ឲ្រយ បាន ស្រប តាម  កម្រិត ស្តង់ដា 
 ក្នុង ស្រុក និង  នាំ ច្រញ។  លោកបន្ត  ថា៖  
« ជា មួយ នឹង កំណើន ប្រជា ជន  ជារៀង- 
រាល ់ថ្ង្រ  កម្ពជុា ក ៏ត្រវូ ខតិ ខ ំក្នងុ ការ ពង្រងឹ 

ការ វិនិយោគ លើ វារី វប្របកម្ម បន្ថ្រម ទៀត  
ដើម្រប ីបពំ្រញ កណំើន តម្រវូ  ការ ក្នងុ ស្រកុ 
នឹង ឈាន ឆ្ពោះ ទៅ ការ នាំ ច្រញ ទៅ កាន់ 
ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ ជា ផ្លូវ ការ » ។

បើ តាម លោក  ជាសាន  ក្នងុ រយៈ ព្រល  
៣-៤  ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ  ទិន្ន ផល វារី- 
វប្របកម្ម នៅ កម្ពុជា បាន កើន ឡើង ជា 
មធ្រយម  ២០ ភាគ រយ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។  
ទោះ យ៉ាង ណ លោក បញ្ជាក់ ថា ចំនួន 
ន្រះ បើ ធៀប ជា មយួ នងឹ ប្រទ្រស ជតិ ខាង 
គឺ  នៅ មាន កម្រិត ទាប នៅ ឡើយ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ « បច្ចុប្របន្ន យើង កំពុង 
ជំរុញ ខា្លាំង លើ ការ ងារ វារីវប្របកម្ម  ន្រះ 
ជាក់ ស្ត្រង កាល ពី ឆ្នាំ មុន យើង បាន ធ្វើ 
ការ សិក្រសា និង ស្រវ ជ្រវ នៅ តាម 
កសដិា្ឋាន ចញិ្ចមឹ  ដោយ បាន ណ្រនា ំ នងិ 
បង្រៀន ពី វិធី សាស្រ្ត ក្នុង ការ ចិញ្ចឹម ត្រី  
ដ្រល មាន ដូច ជា  ការ ជ្រើស រីស ពូជ 
ចំណី  ការ ប្រើ ប្រស់ ថា្នាំ ជា ដើម »។

 របាយ ការណ ៍ប្រចា ំឆ្នា ំ២០១៩ របស ់
ក្រសួង កសិកម្ម  រុកា្ខា ប្រមាញ់  និង 
ន្រសាទ   បាន បងា្ហាញ ថា ផ្ន្រក វារី វប្របកម្ម 
ចិញ្ចឹម  ត្រី  និង បងា្គា អនុវត្ត បាន ចំនួន  
៣០៧  ៤០៨ តោន  កើន ឡើង  ៥៣-  

៣៦ ០  តោន  ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ។
កាល ពី ចុង សបា្តហ៍ មុន ក្នុង ឱកាស 

ជួប ពិភាក្រសា ជា មួយ  លោក វ្រ ង សាខុន  
រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា ប្រមាញ ់នងិ 
ន្រសាទ  លោក Fumiaki Takahashi 
ប្រធាន សមាគម ជប៉ុន- កម្ពុជា  និង ជា 
អតីត ឯកអគ្គរាជទូត ជប៉ុន ប្រចាំ កម្ពុជា  
បាន និយយ ថា  កម្ពុជា គឺ ជា ប្រទ្រស 
ដ្រល មាន សកា្តនុ ពល វិនិយោគ លើ 
វិស័យ ជា ច្រើន  ក្នុង នោះ  វារីវប្របកម្ម គឺ ជា 
ផ្ន្រក មួយ ដ្រល កំពុង ទទួល បាន ការ - 
ចាប់ អារម្មណ៍ ពី វិនិយោគិន ជប៉ុន    ។

លោក និយយ ថា ៖  « បច្ចុប្របន្ន មាន 
ក្រុមហ៊ុន ជប៉ុន មួយ  កំពុង សិក្រសា លើ 
លទ្ធភាព ក្នងុការ វនិ ិយោគ លើ វារវីប្របកម្ម 
(ចិញ្ចឹម ត្រី ទីឡាព្រយា៉ា) ដើម្របី ក្រច្ន្រ រួច 
នាំច្រញ នៅ  ប្រទ្រស ជប៉ុន» ។

លោក ប្រប់ ទៀត ថា ជា មួយ នឹង ឱ- 
កាស វិនិយោគ ជា ច្រើន ន្រះ លោក ក៏ គ្រង   
នឹង ដឹកនំា គណប្រតិភូ ន្រ ក្រមុ ហុ៊ន  ពាណិ-  
ជ្ជ កម្ម នំាមុខ ធំៗ របស់ ជបុ៉ន មក ធ្វើ ទស្រសន- 
កិច្ច នៅ កម្ពុជា  ក្នុង ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ន្រះ 
ដើម្របី   ធ្វើការ សិក្រសា ស្វ្រង យល់ បន្ថ្រម អំពី 
ឱកាស វិនិ យោគ  គោល នយោ បាយ  នងិ 

លក្ខខណ្ឌ សំខាន់ៗ មួយ ចំនួន ផង ដ្ររ។
លោក វ្រ ង សាខនុ  បាន លើក ឡើង ថា  

វសិយ័ កសកិម្ម រកុា្ខា ប្រមាញ ់នងិ ន្រសាទ  
នៅ  កម្ពុជានា រយៈ ព្រល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង- 
ក្រយ ន្រះ មាន ការ រីក ចម្រើន គួរ ឲ្រយ កត់- 
សមា្គាល់ តាម រយៈ គោលនយោបាយ  
និង  ផ្រនការ អភិវឌ្រឍន៍  វិស័យ កសិ កម្ម ឆ្នាំ 
២០១៩ -២០២៣  និង គោលន យោ- 
បាយ  លើក ទឹក ចិត្ត ជា ច្រើន ទៀត ។  
លោក បន្ត ថា  ការ  វនិ ិយោគ លើ វារវីប្រប កម្ម  
នឹង ជួយ ផ្តល់ នូវ អត្ថ ប្រយោជន៍ យ៉ាង 
ច្រើន សម្រប់ កម្ពុជា  ហើយ លោក សូម 
សម្ត្រង នូវ ឆន្ទ: គំទ្រ  និង លើក ទឹក ចិត្ត 
ដល ់ក្រមុ ហ៊នុ ជប៉នុ ក្នងុ ការ វនិ ិយោគ លើ 
វិស័យ វារីវប្រប កម្ម នៅ កម្ពុជា  ផង ដ្ររ ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖  « ការ ចញិ្ចមឹ ត្រ ីពតិ ជា 
បាន ចូល រួម ចំណ្រក ជួយ ដល់ កសិករ ទំាង  
ការងារ  និង ប្រក់ ចំណូល  ព្រម ទាំង រួម  
ចណំ្រក កាត ់បន្ថយ ការ ន្រសាទ ធម្ម ជាត ិ
ព ីទន្ល្រ  ស្ទងឹ  បងឹ  ព្រក  ស្រប ព្រល ដ្រល  
ទនិ្នផល ត្រ ីមាន ននិា្នាការ ធា្លាក ់ចុះ ដោយ- 
សារ ស្រចក្តី ត្រូវ ការមាន ការ កើន ឡើង 
ជា លំដាប់ និង ការ ប្រប្រួល អាកាស-   
ធាតុ»៕ LA

សកម្មភាពកម្មករកំពុងធ្វើការនៅក្នងុរោងចកេកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយនៅរាជធានីភ្នពំេញ កន្លងមក   ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 

កម្ពជុារំពឹងថានឹង អាចនំាច្រោញ ផលវារីវប្រោបកម្មក្នងុរយៈ ...

អាល្លម៉ឺង់នឹងស្នើ    
ប ្រោក់ សង្គ្រោះដ៏   
ច្រោើន មិន ធ្លាប់ មាន 
ក្រោយ ស ង្គ្រោម

កេងុ ប៊េរ ឡំាងៈ យោងស្រចក្ត-ី 
ព្រង ដ្រល គ្រ ទទួលបាន រដា្ឋា-
ភិបាល របស់លោក ស្រី អធិ ការ- 
បត ីអាល្លមឺង៉ ់Angela Merkel  
មាន ផ្រនការ បញ្ច្រញ កញ្ចប ់ 
ទឹកប្រក់ សង្គ្រះ ស្រដ្ឋ- កិច ្ច  
មាន តម្ល្រ៨២២ ពាន ់ លាន  អឺរ៉ូ 
ដ្រលជា កញ្ចប់ ទឹកប្រក់ ច្រើន 
បំផុត ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រយ 
សម័យ សង្គ្រមដើម្របី ផ្តល់ទុន 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆំងនឹង ការរីក រាល-
ដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណ។ 

ដើម្របី គំទ្រ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ 
វិធានការ វិសាមញ្ញ ចាប់ពី ផ្ន្រក 
តូចៗរបស់ ប្រទ្រសដល់ ការ- 
ធានា ឥណទាន ដល់ ការបើក  
ប្រកខ់្រ សម្រប ់កម្មករ ដ្រល ធ្វើ 
ការងារ តិច ម៉ាង រដា្ឋា ភិបាល 
នឹងធ្វើ សកម្មភាព ដើម្របី ធានា 
ដល់ ពួកគ្រ។  

មិន ត្រឹមត្រ រដា្ឋាភិបាល លោក- 
ស្រី  Merkel ផ្តល់នូវ ជំនឿ ចិត្ត 
រក្រសា  លំហូរ ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រយ មាន តុ- 
ល្រយភាព វា ក៏ ជា ជំហាន បន្ថ្រម 
ទៀត  ដើម្របី ស្វ្រងរក នូវ ការ អនុ- 
ញ្ញា  ត  ពី រដ្ឋសភា ដើម្របី បង្កើន 
ការដាក់ កម្រិត ផ្លូវច្របាប់ លើ    
ការ ខ្ចីប្រក ់ ប្រចាំឆ្នាំ របស់ ខ្លួន ។  

រដា្ឋាភិបាល របស់លោក ស្រី 
Merkel នឹង ស្វះ ស្វ្រងរក ខ្ចី 
បំណុល១៥៦ពាន់ លាន អឺរ៉ុប 
ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ ជា ចំនួន ទឹក- 
ប្រក់  លើស ការ កំណត់ដោយ 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ត្រឹម១០០ពាន់ 
លាន អឺរ៉ូ។

ប្រឈម ការរីក រាលដាល វីរុ ស   
កូ រ៉ូ ណ ដ្រល  ឆ្លង និង បណ្ដា ល  
ឲ្រយ  រាល់ ការធ្វើដំណើរ ជាប ់គំង 
នៅនឹងកន្ល្រង បុគ្គលិក កម្មករ 
ត្រវូបាន បង្ខ ំឲ្រយ ធ្វើ ការងារ កាន ់ត្រ   
តចិ ម៉ាង ហើយ ហាង ជាច្រើន 
ត្រូវ បិទទា្វារ លោកស្រីអធិការ- 
បត ី Merkel បាន ប្ត្រជា្ញា ថា 
អាល្លមឺង៉ ់នងឹធ្វើ អ្វ ីកដ៏ោយ ដ្រល 
ខ្លួន អាច ធ្វើបាន ដើម្របី រក្រសា  
ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លួន។ 

លោកស្រី និយយ ក្នុង សបា្ត ហ៍   
មុនន្រះ ថា៖«យើង នឹងធ្វើ អ្វី 
ដ្រល យើង អាច ធ្វើបាន ដើម្របី 
ឆ្លងកាត់ សា្ថានភាព ន្រះ ឲ្រយ បាន 
ល្អ ហើយយើ ង  នងឹ ឃើញ អ្វ ីនៅ 
ទបីញ្ចប ់ដ្រល កញ្ចប ់ថវកិា របស ់
យើង មាន   » ដោយ ប្រមុខ រដ្ឋ  
អាល្លមឺង៉ដ់ម៏ាន ឥទ្ធពិល    របូន្រះ 
សង្កត់ធ្ងន់  ឲ្រយ   ធ្វើ កិច្ចការ បញ្ចប់  
នូវ វិបត្តិ  វីរុស កូរ៉ូណ ន្រះ   ជា មុន 
សិន៕ AFP/RR
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របាយការណ៍ពិសេស

IPO របស់ធនាគារអេសី៊លីដា 
ជួយជំរ៊ញដល់ទីផេសារភាគហ៊៊ន

បុ៉ស្តិ៍ ហិរញ្ញវត្ថ ុទីផ្សារមូលធន



គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
(SECC)កពំងុខតិខំប្រងឹប្រងទាក-់
ទាញវិនិយោគិនបរទ្រសដ្រលមាន
ប្រក់ច្រើនដើម្របីជរំញុទផី្រសារមលូបត្រ
របស់កម្ពុជាដ្រលកំពុងត្រូវការការ-
វិនិយោគ។
ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតមក

SECCបានខតិខំប្រងឹប្រងយ៉ាងខ្លាងំ
ក្នុងការបង្កើតបទប្របញ្ញត្តិចាំបាច់
ផ្រស្រងៗដើម្របីកសាងទីផ្រសារមូលបត្រ
ឱ្រយមានភាពរស់រវើកនិងពង្រឹង
ទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមវិនិយោគិន
សកា្តានុពល។
ឯកឧត្តមស៊ូសុជាតិអគ្គនាយក

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានឱ្រយ
ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ដងឹថា៖«យើងចងឱ់្រយវនិ-ិ
យោគិនបរទ្រសចូលមកទីផ្រសាររបស់
យើងកាន់ត្រច្រើនយើងចង់បានវិនិ-
យោគិននីតិបុគ្គលដ្រលមានសកា្តា-
នុពល។ព្រលន្រះយើងមិនត្រឹម
ត្រមានទីផ្រសារភាគហ៊ុនប៉ុណោ្ណោះទ្រ
ប៉ុន្ត្រយើងក៏មានទីផ្រសារសញ្ញាបណ្ណ
ផងដ្ររ។យើងនងឹបោះជហំានទៅមខុ
មួយជំហានម្តងៗដូច្ន្រះនៅក្នុងរយៈ-
ព្រល១០ឆ្នាំខងមុខយើងអាច
នយិយបានថាយើងមានទផី្រសារមយួ
ដ៏ទាក់ទាញបើទោះបីជាវាមិនដល់
កម្រតិទផី្រសារធំៗ ដចូជាទផី្រសារហងុកងុ
ឬសិង្ហបុរើក្តី»។
ក្នុងនាមជាអាជា្ញាធរគ្រប់គ្រងត្រួត-

ពិនិត្រយ និងអភិវឌ្រឍទីផ្រសារមូលបត្រ
របស់ប្រទ្រស,SECCដ្រលត្រូវបាន
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៩បានដាក់
ច្រញបទប្របញ្ញត្តិចាំបាច់សំខន់ៗជា
ច្រើនសម្រប់ទីផ្រសារមូលបត្រនិង
កំណ្រទម្រង់ដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ទីផ្រសារលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើ
ការជួញដូរភាគហ៊ុននិងដើម្របីលើក
កម្ពស់ទីផ្រសារក្នុងស្រុកឱ្រយមានស្តង់ដា
អន្តរជាតិស្រដៀងនឹងសមាជិក
អាសា៊ានដទ្រទៀតដ្ររ។
ទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ផ្តើម

ហាក់នៅមានល្របឿនយឺតហើយ
រហូតមកដល់ព្រលន្រះមានក្រុមហ៊ុន
ត្រ៥ប៉ុណោ្ណោះដ្រលបានចុះបញ្ជីលក់
មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងក្រុមហ៊ុន៣
ចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបណ្ណនៅក្នុងផ្រសារ
មូលបត្រកម្ពុជា(CSX)ប៉ុន្ត្រមាន
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនឹងចូលរួម
នៅក្នុងឆ្នាំន្រះជាពិស្រសការចុះបញ្ជី
លក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ
របស់ធនាគារអ្រសុីលីដាភីអិលសុី
ដ្រលគ្រងធ្វើឡើងនៅក្នុងខ្រម្រសា
ឆ្នាំន្រះ។
អ្រសុីលីដាជាធនាគារពាណិជ្ជ-

ដំបូងគ្រដ្រលចាប់ផ្តើមការចុះបញ្ជី
ន្រះដើម្របីទទួលបានដើមទុនបន្ថ្រម
តាមរយៈការប្រើប្រស់ទីផ្រសារមូល- 
បត្រ។
«ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់

២០១១យើងបានរៀបចំអ្វីៗគ្រប់
យ៉ាងដូចជាហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបទ-

ប្របញ្ញត្តិអន្តរការើមលូបត្រ(ក្រមុហ៊នុ
មូលបត្រ) វិនិយោគិនសាធារណៈ
ហើយយើងក៏ផ្តល់ផងដ្ររនូវការ-
អនុញ្ញាតក្នុងការបង្កើតCSXក្នុងឆ្នាំ
២០១១។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ក្នុងនាមជានិ-

យតករការខិតខំបន្ថ្រមរបស់យើង
បច្ចុប្របន្នគឺត្រូវចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនល្អៗ
បន្ថ្រមនិងនាំវិនិយោគិនសកា្តានុពល
មកកាន់ទីផ្រសារ។យើងត្រូវមានក្រុម-

ហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិបន្ថ្រមទៀត
ដើម្របីទាក់ទាញវិនិយោគិនខ្នាតតូច
និងធំ។ប្រភពទុនវិនិយោគធំ ពី
ខងក្រត្រូវការក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង
មូលនិធិដើម្របីផ្តល់ស្រវាដល់ពួកគ្រ
ក្នុងការចូលមកកាន់ទីន្រះជា-
ពសិ្រសមលូនធិិវនិយិោគធំៗ មនិសវូ
មកវិនិយោគដោយផ្ទាល់ជាមួយ
ទីផ្រសារតូចដូចជាកម្ពុជាទ្រ»។
បច្ចុប្របន្នមានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង

មូលនិធិចំនួន៦កំពុងប្រតិបត្តិការ
នៅលើទីផ្រសារ។
ឯកឧត្តមសុជាតិនិងក្រុមការងារ

នៅSECCកំពុងខិតខំកសាងទីផ្រសារ
មូលបត្ររបស់កម្ពុជាដ្រលកំពុង
ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើម
នៅឡើយប៉ុន្ត្រទីផ្រសារន្រះមានសារៈ-
សំខន់សម្រប់ជួយជំរុញស្រដ្ឋកិច្ច
ដ្រលកំពុងរើកចម្រើនខណៈទីផ្រសារ
គឺជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ដ្រលឆ្លុះ-

បញ្ចាំងផ្ន្រកមួយន្រសុខភាពវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រស។ទីផ្រសារមូល-
បត្រដ្រលមានភាពរស់រវើកក៏បងា្ហាញ
ពីទនំកុចតិ្តរបស់វនិយិោគនិ(ទាងំក្នងុ
ស្រុកនិងបរទ្រស)នៅក្នុងប្រព័ន្ធអ្រ-
កូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រសជាតិដ្ររ។
«ទីផ្រសារមូលបត្រមានសារៈសំខន់

ខ្លាំងណាស់សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា។
កាលពីព្រលមុនយើងមានត្រវិស័យ
ធានារ៉ាប់រងនិងធនាគារប៉ុណោ្ណោះ។
ទីផ្រសារមូលបត្រអាចគាំទ្រដល់ទីផ្រសារ
ផ្រស្រងទៀតនិងជួយឱ្រយវិស័យធនាគារ
កានត់្រមានភាពរងឹមាំ។នៅព្រលផ្រសារ
មូលបត្រកាន់ត្ររើកចម្រើនមនុស្រស
កាន់ត្រច្រើននឹងប្រើប្រស់ប្រព័ន្ធធ-
នាគាររបស់យើង»។
«ទផី្រសារហរិញ្ញវត្ថុដ្រលមានការអភ-ិ

វឌ្រឍខ្លាំងនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់យើង។នៅព្រលនណា
មា្នាក់ចង់មើលសខុភាពហរិញ្ញវត្ថុរបស់
ប្រទ្រសមួយគ្រនឹងពិនិត្រយមើលការ-
វិវត្តន្រទីផ្រសារមូលបត្រ»។
ឯកឧត្តមសជុាតិបន្ថ្រមថា៖«យើង

កពំងុស្ថតិក្នងុដណំាកក់ាលក្ម្រងខ្ចីនៅ
ឡើយយើងទើបត្រមានក្រុមហ៊ុនចុះ
បញ្ជីចំនួន៨ប៉ុណោ្ណោះហើយទីផ្រសារ
ន្រះមិនសូវសកម្មនៅឡើយទ្រការ-
ជញួដរូក៏មនិសវូសកម្មហើយមនិសវូ
រលនូដចូប្រទ្រសដទ្រទៀតដ្រលមាន
ផ្រសារមូលបត្រជាច្រើនឆ្នាំមុនកម្ពុជា។
វាអាចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការ-

បញ្ចុះបញ្ចលូវនិយិោគនិប៉នុ្ត្រSECC
មានទំនុកចិត្តក្នុងការកសាងទីផ្រសារ
មូលធនប្រកបដោយនិរន្តរភាព៕

នំាយកទីផ្សារមូលបត្ររបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាទៅកាន់កម្ពស់ថ្មីមួយទៀត
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ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិ អគ្គនាយក SECC មានជំនឿចិត្តថាទីផៃសារមូលធនរបស់កម្ពជុានឹងរីកចមៃើននៅក្នងុរយៈពៃលបុ៉នា្មានឆ្នាខំាងមុខ។  រូបថតេហងជីវ័ន

ទីផៃសារមូលធនរឹងមំាជួយជំរុញដល់កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា។រូបថតហុងមិនា



ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់វិនិយោគិន

មានការវិវឌ្រឍគួរឲ្រយកតស់មា្គាល់ជុវំញិ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានសបា្តាហ៍កន្លងមកន្រះ។
ការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនក្នុងផ្រសារ

មូលបត្រ របស់ធនាគារអ្រសុីលីដា
ភីអិលសុីនៅព្រលខងមុខវាជា
ដំណើរមួយដ៏ល្អនៅក្នុងផ្រសារភាគហ៊ុន
ដ្រលនឹងទទួលបានការឆ្លើយតប
កាន់ត្រច្រើនពីសហគមន៍វិនិយោគិន។ 
ឯកឧត្តមហងុសុហរួអគ្គនាយកន្រ

ក្រមុហ៊នុផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា(CSX)
បានកត់សមា្គាល់ថាការចូលរួមរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដាដ្រលជាធនាគារ
ក្នុងស្រុកដ៏ធំអាចជាកមា្លាំងដ៏សំខន់
ជួយជំរុញដល់ផ្រសារហ៊ុន។
ឯកឧត្តមសុហួរបានឲ្រយកាស្រត

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«វាជាការបោះជំ-
ហានទៅមុខមួយដ៏ធំចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨
មកដោយសារត្រនៅក្នងុរយៈព្រល២
ឆ្នាំចងុក្រយន្រះវាមានការផ្លាសប់្តរូគរួ
ឲ្រយកត់សមា្គាល់ហើយយើងបានផ្តួច-
ផ្តើមគម្រងនិងយុទ្ធនាការជាច្រើន
ដើម្របីបង្កើតការយល់ដឹង។ព័ត៌មាន
ស្តីពីការចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុនរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដាហាក់ដូចជាកំពុង
បានផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗជាច្រើន។តម្ល្រ
ភាគហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមកើនឡើង
ម្តងទៀត»។

រហូតមកដល់ព្រលន្រះក្រុមហ៊ុន
ចុះបញ្ជីសរុបចំនួន៨ដោយក្នុងនោះ
ក្រុមហ៊ុនចំនួន៥បានចុះបញ្ជីជា
ភាគហ៊ុននិង៣ទៀតបានចុះបញ្ជីជា
សញ្ញាបណ្ណ។
ក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវ

បានគ្រមើលឃើញថាមានការឡើង
ចុះចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជីដំបូងរបស់
រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញក្នុងឆ្នាំ
២០១២នងិដល់ឆ្នាំ២០១៧កពំងផ់្រ
ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានចុះបញ្ជី។
នៅក្នុងចនោ្លាះន្រការចុះបញ្ជីន្រះ

ក្រុមហ៊ុនGrandTwinsInterna-
tional (Cambodia)Plc បាន
ចុះបញ្ជីនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤បនា្ទាប់មក
កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញនិងក្រុមហ៊ុន
ភ្នំព្រញអ្រសអុីហ្រសិតភីអិលសុី(ភីភី-
អ្រសភី)នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។
ធនាគារអ្រសុីលីដាគ្រងចុះបញ្ជី

លក់មលូបត្រកម្មសទិ្ធិនៅក្នងុខ្រម្រសា
ក្នុងឆ្នាំន្រះអាចជួយបំប្រកភាពនៅ
ទ្រងឹន្រទីផ្រសារមួយន្រះដោយគ្ររពំងឹថា
មានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀត
នឹងអនុវត្តតាម។
ឯកឧត្តមសុហរួបន្តថា៖«ប្រសនិបើ

យើងបន្តរក្រសាសម្ទុះដ្រលយើងបាន
កសាងក្នុងរយៈព្រល២ឆ្នាំចុងក្រយ
ន្រះនិងជាមួយធនាគារអ្រសុីលីដា

យើងនឹងអាចបង្កើតទីផ្រសារសកម្មក្នុង
រយៈព្រល២ឬ៣ឆ្នាំខងមខុ។ក្រមុហ៊នុ
កាន់ត្រច្រើនកំពុងបងា្ហាញចំណាប់
អារម្មណ៍ប៉ុន្ត្រពួកគ្រមិនទាន់បាន
ត្រៀមខ្លួននៅឡើយ»។
ប៉ុន្ត្របញ្ហាប្រឈមនឹងមានច្រើន

ដ្រលអាចកាត់បន្ថយទស្រសនវិជ្ជមាន

មួយចំនួន។ចំណាប់អារម្មណ៍របស់
វិនិយោគិននៅមិនទាន់មានគ្រប់គ្រន់
នៅក្នុងផ្រសារហ៊ុនបទប្របញ្ញត្តិតឹងរឹុង
ការភ័យខ្លាចអស្ថិរភាពក្នុងចំណោម
មា្ចាស់ហ៊ុនបនា្ទាប់ពីចុះបញ្ជី និងកង្វះ
ការលើកទឹកចិត្តក្នុងការទាក់ទាញ
វិស័យឯកជនគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ្រល

ត្រូវដោះស្រយ។
លើសពីន្រះទៀតការគំរមកំហ្រង

របស់ជំងឺ Covid-19បាននិងកំពុង
ជះឥទ្ធិពលដល់ស្រដ្ឋកិច្ចនឹងទីផ្រសារ
ហិរញ្ញវត្ថុសកលដ្រលងាយធ្វើឱ្រយ
ចំណាប់អារម្មណ៍រយៈព្រលខ្លីរបស់
វិនិយោគិនធា្លាក់ចុះ។
ប៉ុន្ត្រឯកឧត្តមសុហួរនៅត្រមាន

សទុដិ្ឋនិយិមដោយលោកមានប្រសា-
សន៍ថា៖«យើងមានសកា្តានុពល
យ៉ាងច្រើនកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
យើងខ្ពស់។បច្ចបុ្របន្នមនិទានម់ានការ
ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមនិមានក្រមុហ៊នុ
ចុះបញ្ជីច្រើនហើយសន្ទនីយភាពគឺ
ទាប។ប៉នុ្ត្រនៅក្នងុរយៈព្រល២ឬ៣ឆ្នាំ
ទៅមខុទៀតយើងនងឹមើលឃើញថា
នងឹមានក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជកីានត់្រច្រើន 
ហើយសន្ទនីយភាពកាន់ត្រខ្ពស់នៅ
លើទីផ្រសារ។ព្រលនោះនឹងមានឱកាស
កាន់ត្រច្រើនដោយបច្ចបុ្របន្នភាគហុ៊នខ្លះ
មានភាពទាក់ទាញខ្លាងំ»។

 ចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ
២០១២ប្រមូលទុនពីផ្រសារមូល-
បត្រសរបុជាង១៦០លានដុលា្លារ
អាម្ររកិដ្រលមានវនិិយោគនិជាង
២មុឺននាក់ បានជួញដូរលើផ្រសារ-
មូលបត្រកម្ពុជា៕

មានសុទិដ្ឋនិិយមខ្ពស់ចំពោះក្រមុហុ៊នផ្សារមូលបត្រនៅប្រទ្រសកម្ពជុា
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 ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ អគ្គនាយកកៃមុហុ៊នផៃសារមូលបតៃកម្ពជុា ។ 

ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈភអីលិសុី
(CampuBank)បានរៀបចំយុទ្ធ-
សាស្ត្រដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
របស់វិនិយោគិនដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រ
កិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងរបស់ខ្លនួក្នងុការលើក
កម្ពស់ទីផ្រសារមូលធនរបស់កម្ពុជា។
ធនាគាររបស់មា៉ាឡ្រសុីមយួន្រះបាន

និងកំពុងលើកកម្ពស់សារៈសំខន់ន្រ
ទីផ្រសារមូលធននិងអត្ថប្រយោជន៍ន្រ
ការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្រសារមូលបត្រ
ដល់វិនិយោគិនហើយថ្រមទាំងមាន
ផ្រនការផ្តល់ជូននូវវ្រទិកាឌីជីថល
ឈានមុខដើម្របីជំរុញការជួញដូរមូល-
បត្រថ្រមទៀតផង។
ខណៈព្រលដ្រលគណៈកម្មការមូល

បត្រកម្ពុជា(SECC)និងផ្រសារមូល-
បត្រកម្ពជុា(CSX)បាននិងកំពុងនំាមុខ
ក្នុងការលើកកម្ពស់ទីផ្រសារមូលធន
ធនាគារCampuBankក៏បានធ្វើ
ចំណ្រករបស់ខ្លួនដើម្របីឈានទៅដល់
បណា្តាញសាខឲ្រយកាន់ត្រធំទូលាយ
ក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់ខ្លួនដ្ររ។
លោកPhanYingTongនាយក-

ប្រតិបត្តិការន្រតំបន់ឥណ្ឌូចិនបានឲ្រយ
កាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ដឹងថា៖«យើង 
ជួយអតិថិជនរបស់យើងក្នងុការជួញដូរ 
នងិពីរបៀបចលូរមួក្នងុទផី្រសារមលូធន។ 
នៅព្រលណាដ្រលយើងមានកម្មវិធី

ផ្រសព្វផ្រសាយអ្វីមួយយើងមិនដ្រលសា្ទាក់
ស្ទើរក្នុងការធ្វើបទបងា្ហាញក្រុមហ៊ុន
CampuSecuritiesដល់អតិថិជន
របស់យើងនោះទ្រមិនថានៅការិយ-
ល័យក្រុមហ៊ុនឬនៅកន្ល្រងអតិថិជន
របស់យើង។បុគ្គលិកដ៏មានបទពិ-
សោធរបស់CampuSecurities
នឹងពន្រយល់អំពីសារៈសំខន់ន្រការវិនិ-
យោគនៅក្នុងទីផ្រសារមូលធន»។
ធនាគារCampuBankបានចាប់

ផ្តើមអាជវីកម្មរបសខ់្លនួនៅក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ហើយបច្ចុប្របន្ន
មានចំនួន៣១សាខគឺជាក្រុមហ៊ុន
បុត្រសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន
PublicBankGroupដ្រលមាន

មូលដា្ឋាននៅប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសីុ។Cam-
puSecuritiesPlcផ្តលជូ់នស្រវាកម្ម
ដូចជាការធានាទិញមូលបត្រពាណិជ្ជ-
ករមូលបត្រនិងជើងសារមូលបត្រ។
កាលពីខ្រមករធនាគារកម្ពុជា

សាធារណៈត្រូវបានទទួលសា្គាល់ជា
ផ្លូវការដោយSECCនិងCSXជា
ភា្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រក់ពាក់ព័ន្ធនិង
មូលបត្រ។បច្ចុប្របន្នធនាគារន្រះ
រួមជាមួយធនាគារ៣ផ្រស្រងទៀតគឺ
ធនាគារBIDC(Cambodia)Bank
Plcធនាគារអ្រសុីលីដាភីអិលសុីនិង
ធនាគារកាណាឌីយ៉ាភីអិលសុីជា
ភា្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រក់នៅកម្ពុជា។
ធនាគារក៏កពំងុស្ថតិនៅក្នងុដណំាក-់

កាលធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវវ្រទិកា
ឌីជីថលរបស់ខ្លួនផងដ្ររដើម្របីផ្តល់
ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ
ធនាគារ។
«ជាផ្ន្រកមួយន្រផ្រនការរយៈព្រល

មធ្រយមយើងនឹងធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវ
វ្រទកិាទរូសព័្ទចលត័ដ៏រងឹមាំរបស់យើង
ដើម្របីអនុញ្ញាតឱ្រយវិនិយោគិនអនុវត្ត
ការជួញដូរមូលបត្រដោយប្រើកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទ។ន្រះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ
របស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់ទីផ្រសារ
មូលធននៅកម្ពុជា។

 លោកបានបន្ថ្រមថា៖«ហ្រតុផល 
មួយទៀតដ្រលយើងចូលរួម
យ៉ាងសកម្ម(ក្នុងទីផ្រសារមូលធន)
គឺដោយសារត្រយើងចង់លើកទកឹ- 
ចិត្តអតិថិជនរបស់យើងឱ្រយប្រើប្រស់
ប្រក់រៀលសម្រប់អាជីវកម្មរបស់
ពួកគ្រនិងការវិនិយោគ»។
ការចុះបញ្ជីដើម្របីបោះផ្រសាយលក់

មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈរបស់
ធនាគារអ្រសុីលីដានាព្រលខងមុខ
នឹងជំរុញឲ្រយមានការចាប់អារម្មណ៍
នៅក្នុងផ្រសារមូលបត្រក្នុងស្រុកបន្ថ្រម
ហើយក្រមុហ៊នុចុះបញ្ជីទី៦ន្រះអាចជា
កាតាលីករមួយសម្រប់ការចុះបញ្ជី
បន្ថ្រមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រ
កម្ពុជានាព្រលអនាគត។

«មានគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងវិធានការ
ជាច្រើនត្រវូបានធ្វើឡើងដោយSECC
នងិCSXដើម្របីជរំញុទផី្រសារន្រះហើយ
មួយក្នុងចំណោមនោះគឺលើកទឹកចិត្ត
ឲ្រយក្រមុហ៊នុបន្ថ្រមទៀតមកចុះបញ្ជីនៅ
CSXដើម្របីបោះផ្រសាយភាគហ៊នុឬមលូ
បត្រក្រុមហ៊ុនបន្ថ្រមទៀតនៅCSX។
«SECCនងិCSXសកម្មយ៉ាងខ្លាងំ

នៅក្នងុសកម្មភាពអបរ់ំជាច្រើនដចូជា
រៀបចំវ្រទិកានិងដំណើរផ្រសព្វផ្រសាយ
ដើម្របីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាឱ្រយ
វនិយិោគក្នងុទផី្រសារមលូធន។ប៉នុា្មានឆ្នាំ
មកន្រះសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុន្រក្រុម-
ហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅផ្រសារហ៊ុន
គឺមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរហើយទាំង-
ន្រះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដ្រលបងា្ហាញពី
ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងផ្រសារ
មូលធន»។
លោកPangបន្ថ្រមថា៖«ប្រទ្រស

កម្ពជុាកពំងុដើរលើផ្លវូត្រវូហើយឥឡវូ
សូម្របីត្រការចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុល
សាជីវកម្មក៏កំពុងត្រកើតឡើងដ្ររ»។
ប្រទ្រសកម្ពជុាគជឺាទសិដៅដ៏ប្រសើរ

សម្រប់វនិយិោគនិពពី្រះមានឱកាស
ច្រើនខណៈទីផ្រសារកំពុងរើកចម្រើនជា
មួយនឹងគោលនយោបាយវិនិយោគដ៏
ទាក់ទាញសម្រប់ទាំងវិនិយោគិន
បរទ្រសនិងក្នុងស្រុក៕

លោក Phan Ying Tong, ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិ (កណ្តាល) និងឯកឧត្តម ហុង សុហួរ។
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លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នីប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិ ធនាគារអ្រសុីលីដា
នៅត្រមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំទោះបី
ទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុហាក់មានភាពរង្គោះ-
រង្គើនៅក្រប្រទ្រសក្តី។លោកបណ្ឌិត
ចាន់នីបានរំឭកអំពីដំណើរដ៏វ្រងឆ្ងាយ
របសល់ោកជាមយួធនាគារអ្រសុលីដីា
ដ្រលលោកបានបង្កើតឡើងកាលពី
២៧ឆ្នាំមុន។
កាលពីថ្ង្រអង្គោរមុនភាគហ៊ុនរបស់

ធនាគារត្រវូបានដាកស់ណំើទញិលើស
ការកំណត់ចំនួន៣,២ដងក្នុងព្រល
បញ្ចប់ដំណើរការកំណត់ថ្ល្រភាគហ៊ុន
(ប៊ុកបៀលឌីង)នៅមុនការបោះ-
ផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសា-
ធារណៈលើកដំបូងរបស់ខ្លួន(IPO)
ដ្រលធ្វើឲ្រយមានការភា្ញាក់ផ្អើលដល់
អ្នកសង្ក្រតការណ៍ទីផ្រសារក្នងុអំឡុងព្រល
លក្ខខណ្ឌទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុសកលមិន
អាចទាយទុកមុនបាន។
នៅក្នងុកចិ្ចសមា្ភាសនជ៍ាមយួកាស្រត

ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្រពធុនៅការយិ-
ល័យរបស់លោកជាន់ទី១៩ន្រការិ-
យល័យកណ្តាលធនាគារអ្រសុីលីដា
លោកបណ្ឌិតចាន់នីបានលើកឡើង
ប្រកបដោយភាពជឿជាក់អំពីអនាគត
ធនាគារនិងការបោះផ្រសាយលក់មូល-
បត្រកម្មសទិ្ធជាសាធារណៈលើកដបំងូ
របស់ខ្លួន(IPO) ដ្រលបានធ្វើឱ្រយ

មានការចាប់អារម្មណ៍ថ្មីទៀតនៅក្នុង
ចំណោមអ្នកសង្ក្រតការណ៍ក្នុងវិស័យ
មួយន្រះ។
«លទ្ធផលគឺលើស៣ដងនិងច្រើន

ជាងការព្រយាកររបស់យើងសមូអរគណុ
ចពំោះវិនិយោគិនសកា្តានពុលទាងំអស់។ 
សូម្របីត្រនៅក្នុងអំឡុងព្រលវ្រលាដ៏
លំបាកជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ កូវីដ១៩
[Covid-19] ពួកគ្រក៏នៅត្រមាន
ទំនុកចិត្តចូលមកវិនិយោគ។ធនាគារ
អ្រសុីលីដាគឺជាធនាគារដ្រលលោក-
អ្នកជឿទុកចិត្តសូម្របីតាំងត្រពីដំបូង
នៅព្រលដ្រលយើងចាបផ់្តើមជាអង្គការ
ក្ររដា្ឋាភិបាលដើម្របីអភិវឌ្រឍសហ-
គ្រសខ្នាតតចូនងិតចូបផំតុយើងបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់
យើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដ្រលត្រវូបាន
ត្រួតពិនិត្រយដោយសវនករអន្តរជាតិ។
លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នីមានប្រ-

សាសន៍ថា៖«ហើយនៅព្រលដ្រល
យើងកា្លាយជាធនាគារឯកទ្រសក្នុងឆ្នាំ
២០០០យើងក៏បានផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌-
មានដល់សាធារណជនយើងបាន
ផ្រសព្វផ្រសាយរបាយការណ៍សវនកម្មនងិ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ។យើងបាន
កសាងធនាគារន្រះឡើងដោយឈរលើ
សសរស្តម្ភចំនួន៣គឺតមា្លាភាពគា្មាន
ការអត់ឱនចំពោះអំពើពុករលួយ
ហើយយើងត្រងត្រសា្តាប់អតិថិជន

របស់យើងជានិច្ច»។
អ្នកសង្ក្រតការណ៍បានលើកឡើងថា

លោកបណ្ឌិតវ័យ៦០ឆ្នាំដ្រលមាន
ជំនាញធនាគាររូបន្រះមានការប្ត្រជា្ញា-
ចតិ្តយ៉ាងមតុមាំក្នងុការចុះបញ្ជីធនាគារ
របស់លោកនៅផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)ដ្រលជាធនាគារពាណិជ្ជកម្ម
ដំបូងគ្រក្នុងការធ្វើដូច្ន្រះទោះបីទីផ្រសារ
ហិរញ្ញវត្ថុកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសា្ថានភាព
មិនប្រកដប្រជាក្តី។
វិនិយោគិនកម្ពុជាជាង២ពាន់នាក់

បានចូលរួមធ្វើការកំណត់ថ្ល្រភាគហ៊ុន
(ប៊ុកបៀលឌីង)និងដាក់សំណើទិញ
ភាគហុ៊នលើសពីចំនួន៤លានដ្រលបាន
បម្រុងទុកសម្រប់ដំណក់កំណត់ថ្ល្រ
ភាគហុ៊ន(បុ៊កបៀលឌីង)ន្រះគឺបង្ហាញ

យ៉ាងច្របាស់ពីចំណប់អារម្មណ៍របស់
វិនិយោគិនទៅលើធនាគារអ្រសីុលីដា។
«ខ្ញុំមនិរពំងឹថាមានចនំនួដ៏ច្រើនប្រប

ន្រះទ្រយើងគ្រងចូលរួមចំណ្រកត្រ
២ភាគរយប៉ុណោ្ណោះន្រភាគហ៊ុនសរុប
ដ្រលស្មើនឹង៨៧៥១៣៩១ភាគហុ៊ន។
ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ
អ្រសុីលីដាមិនទទួលឥទ្ធិពលដោយ
ផ្ទាល់ពីទផី្រសារមលូធនឬទទលួឥទ្ធពិល
ពីទីផ្រសារពិភពលោកទ្រហើយធនាគារ
អ្រសុីលីដាផ្តាតសំខន់លើទីផ្រសារ
ក្នុងស្រុក។
«កាលពីមុននៅព្រលមានបញ្ហា

ជាសកលកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពខង
ស្រដ្ឋកិច្ច។ខ្ញុំជឿជាក់ថា វិនិយោគិន
នងឹបន្តវនិយិោគនៅកម្ពជុាពពី្រះនៅ
ព្រលវិនិយោគិនសម្លឹងមើលប្រទ្រស
កម្ពុជាពួកគ្រមិនមើលប្រទ្រសកម្ពុជា
ជាប្រទ្រសមួយទ្រប៉ុន្ត្រគ្រសម្លឹងមើល
ជាលក្ខណៈប្រទ្រសអាសា៊ានដ្រលមាន
ប្រជាជនលើស៦០០លាននាក់។
មនុស្រសជាច្រើនព្រួយបារម្ភរឿងការដក
ពន្ធអនុគ្រះ(EBA)ប៉ុន្ត្រវាមិនមាន
ផលប៉ះពាល់ច្រើនទ្រហើយផលប៉ះ-
ពាល់រយៈព្រលខ្លីគឺវីរុសដ្រលប៉ះពាល់
ដល់មនុស្រសគ្រប់គា្នាមិនត្រឹមត្រនៅ
ប្រទ្រសកម្ពុជាប៉ុណោ្ណោះទ្រ។
«ប៉ុន្ត្រកម្ពុជាអាចរំពឹងថានឹងទទួល

បានអត្ថប្រយោជន៍កានត់្រច្រើនពីកចិ្ច-

ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី (FTA)
ជាមួយប្រទ្រសចិនន្រះគឺជាគន្លឹះ
សំខន់ដ្រលវានឹងជួយជំរុញឱ្រយការ
វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រសកើនឡើង»។
លោកបណ្ឌិតចាន់នីបានប្រកា្លាយ

ធនាគារអ្រសុីលីដាដ្រលធា្លាប់ជាអង្គ-
ការក្ររដា្ឋាភបិាលដ្រលផ្តាតលើមកី្រ-ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រយកា្លាយទៅជាធនាគារ
លដំាប់កពំលូមយួនៅកម្ពជុាដ្រលមាន
ចណំ្រកទផី្រសារធជំាងគ្រទាងំឥណទាន
ប្រក់បញ្ញើ-សន្រសំដ្រលមានចំណ្រក
ទីផ្រសារជិត៥០%។នៅដំណច់ខ្រកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២០ធនាគារអ្រសីុលីដាភីអិល-
សីុមានអតិថិជនឥណទានចំនួន៤០៥-
៦២០និងប្រក់បញ្ញើមានចំនួន
២៣៦៦៦១១គណនី។
សហគ្រិនដ៏មានបទពិសោធរូបន្រះ

ហាក់មិនត្រូវបានរំខនដោយសំឡ្រង
អវិជ្ជមាននានានៅក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ
នោះទ្រហើយលោកនៅត្រជឿជាក់ថា
IPOដ្រលបានគ្រងនឹងបោះផ្រសាយ
នៅព្រលខងមុខនឹងកា្លាយជារឿងដ៏
ជោគជ័យដ្រលមិនធា្លាប់មានពីមុន
ហើយធនាគារនងឹប្រមលូទនុទៅធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនូវស្រវាកម្មធនាគារឌីជី-
ថលរបស់ខ្លនួដូចដ្រលបានគ្រងទុក៕

បំណងប្រាថ្នាលោកបណ្ឌតិអុិនចាន់នីគឺដើម្ីបការរីកចម្រាើនធនាគារអ្រាសីុលីដា

 លោកបណ្ឌតិ អុិន ចាន់នី បៃធាន នាយក 
បៃតិបត្តធិនាគារ អៃសីុលីដា។  

ព័ត៌មានបន្ថម្ អានតទៅគ្ហទំព័រ
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ក្រុមហ៊ុនយាន់តាសុីឃ្រយូរឹធីខ្រម-
បូឌាYuantaSecurities(Cam-
bodia)បានរីកចម្រើនក្លាយជា
ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រធំជាងគ្រនៅកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិករ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៦។
លោកHanKyungTaeដ្រលជា

អគ្គនយកបានថ្ល្រងប្រប់កស្រត
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក
មានឯកទ្រសក្នុងករផ្តល់ស្រវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុចម្រុះសម្រប់អាជីវកម្ម
ជាច្រើនដចូជាសម្រប់សហគ្រសធុន
មធ្រយមឬជួយក្រុមហ៊ុនធំៗឲ្រយពង្រីក
វិសាលភាពរបស់ពួកគ្រដូចជាករណី
របស់ធនគារអ្រសុីលីដាដ្រលនឹង
បោះផ្រសាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជា
សាធារណៈ(IPO)។
លោកHanថ្ល្រងពីករិយាល័យ

របស់លោកនៅអគារEmeraldក្នុង
ទីក្រុងភ្នំព្រញថា៖«បានចូលរួមក្នុង
ដំណើរករកសាងទីផ្រសារមូលធន
ក្នុងស្រុកនិងចូលរួមនៅក្នុងគម្រង
សំខាន់ៗមួយចំនួនគឺជាផ្ន្រកដ្រល
ជោគជ័យបំផុតន្រករងាររបស់ខ្ញុំ។
មនិអាចបដសិ្រធបានទ្រថាក្រមុហ៊នុ

Yuantaមានតួនទីសំខាន់ក្នុងករ-
កសាងទីផ្រសារមូលធនក្នងុស្រកុ។ក្រមុ-
ហ៊ុនមូលបត្រដ្រលកន់កប់ដោយ

ក្រុមហ៊ុនម្ររបស់ត្រវា៉ាន់-កូរ៉្រខាងត្របូង
មួយន្រះបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមូល-
បត្រដ្រលចាស់ជាងគ្រនៅកម្ពុជា។
លោកHanថ្ល្រងថានៅព្រលវាយ

តម្ល្រពីលទ្ធភាពន្រករបោះផ្រសាយលក់
មូលបត្រកម្មសិទ្ធជិាសាធារណៈ(IPO)
ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដ្រលមករកលោក
គឺមានគោលដៅផ្រស្រងៗគា្នា។
លោកបន្តថា៖«រដា្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រងុ

ភ្នពំ្រញដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅក្រមុហ៊នុ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)ដំបូងគ្រ
ក្នុងឆ្នាំ២០១២ត្រូវបានជ្រើសរីស
ដោយរដា្ឋាភបិាលពពី្រះក្រមុហ៊នុន្រះ

ត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាមានតមា្លាភាព
គួរឱ្រយទុកចិត្ត និងជាគំរូដ៏ល្អសម្រប់
IPOsបន្តបន្ទាប់ទៀត»។
លោកHanពិពណ៌នអំពីគម្រង

IPOដបំងូថាស្ទើរត្រដចូករត្រសួត្រយ
ផ្លូវនៅវាលខ្រសាច់»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«យើងបានចូលរួម

យា៉ាងសកម្មនៅក្នុងកររៀបចំបទប្រប-
ញ្ញត្តិដ្រលត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាករផ្តល់
ករអប់រំជាសាធារណៈនិងឯកជនអំពី
ទីផ្រសារមូលធននិងស្រចក្តីលម្អិតន្រ
ដំណើរកររបស់ទីផ្រសារមូលធន»។
ចាប់តាងំពីករបោះផ្រសាយលក់មូល-

បត្រកម្មសទិ្ធជិាសាធារណៈលើកដបំងូ
របសខ់្លនួ(IPO)រដា្ឋាករទកឹស្វយត័ក្រងុ
ភ្នពំ្រញផ្គតផ់្គង់ស្រវាកម្មពី១៩៥,២៦១
គ្រួសារទៅ៣២០,៩០០គ្រួសារនៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ន្រះបើយោងតាម
តួល្រខផ្លូវករ។
លោកHanបន្ថ្រមទៀតថា៖«សម្រប់

ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទាំងបីករសម្រចចិត្ត
របស់រដា្ឋាភិបាលក្នុងករបោះផ្រសាយ
លក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ
គឺជាផ្ន្រកមួយដើម្របីចូលរួមចំណ្រក
ក្នុងករអភិវឌ្រឍទីផ្រសារមូលធនលើក
កម្ពស់តមា្លាភាពរបស់សហគ្រសគ្រប់
គ្រងដោយរដ្ឋ និងដើម្របីធាននូវករ
រីកចម្រើននព្រលអនគត»។
នៅព្រលសួរថាតើប្រទ្រសកម្ពុជា

បានផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងដូចម្ត្រចក្នុងរយៈ-
ព្រល១៣ឆ្នាំមកន្រះលោកHan
ចាតទ់កុថាកម្ពជុាដចូជាផ្ទះរបសល់ោក
ខណៈលោកសម្លងឹមើលតាមបង្អចួប្ររ
ទៅរកមហាវិថីព្រះនរោត្តម។
«ខ្ញុំចំាបានថាកលពី១៣ឆ្នាមុំនអគារ

ខ្ពសប់ផំតុនៅលើដងវថិីន្រះមានកម្ពស់
ត្រមឹត្រ៤ជាន់បុ៉ណ្ណោះ។ចាប់តំាងពីនោះ
មកកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូរយា៉ាងច្រើន។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ទីផ្រសារកម្ពុជានៅ

ត្រក្ម្រងខ្ចីនៅឡើយហើយក្រុមហ៊ុនផ្រសារ
មលូបត្រកម្ពជុាគជឺាផ្រសារភាគហ៊នុដ្រល

ក្ម្រងខ្ចីជាងគ្របំផុតនៅលើពិភពលោក
គឺទាំងទំហំនិងសន្ទនីយភាពហើយ
ស្ទើរត្រគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់វា
ត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថាជាទីផ្រសារដ្រល
ទើបត្របង្កើតថ្មី»។
សព្វថ្ង្រធនគារអ្រសីុលីដាបានកំពុង

រៀបចំខ្លួនចុះបញ្ជីលើផ្រសារមូលបត្រ
ហើយ IPO ដ៏ធំជាងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិ-
សាស្ត្រទផី្រសារមយួន្រះបានទទលួករ-
ធ្វើបរិវិសកម្មលើស៣ដងសម្រប់
ដំណាក់កលបុកបៀលឌីងរួចទៅ
ហើយ។ លោកHanកត់សមា្គាល់ថា
ទំនក់ទំនងរវាងមូលធនូបនីយកម្ម
ទីផ្រសារសរុបនិងផលិតផលក្នុងស្រុក
សរុបគឺ«តិចតួច»នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាខណៈនៅប្រទ្រសវៀតណាម
ជិតខាងមានប្រហ្រល៧០ភាគរយ។
ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយប្រទ្រស
អភិវឌ្រឍន៍ភាគច្រើនមានមូលធនូបនី-
យកម្មទីផ្រសារច្រើនជាង១០០ភាគរយ
ន្រផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។
យោងតាមលោកHan,IPOរបស់

ធនគារអ្រសុីលីដាត្រូវបានគ្រព្រយា-
ករថានឹងនំមូលធនូបនីយកម្មរបស់
ទីផ្រសាររបស់កម្ពុជា...
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លោក Han Kyung Tae អគ្គនាយកកៃមុហុ៊នយាន់តា សីុឃៃយូរីធី ខៃមបូឌា ។

ខណៈករផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩
ហាក់ដូចជាប្រធានបទនៅគ្រប់ករ-
សន្ទននននិងល្រចឡើងនៅលើ
ទំព័រកស្រតយា៉ាងព្រងព្រតលោក
LawrenceKookអភបិាលក្រមុហ៊នុ
ខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអ៊ិចឆ្រងជឿជាក់
ថា វាអាចជាឱកសដ៏ល្អសម្រប់វិនិ-
យោគនិធ្វើករជូញដរូលើកដបំងូរបស់
ពួកគ្រ។
លោកKookបានឲ្រយដឹងថាខណៈ

ដ្រលអាជីវកម្មឧបករណ៍និស្រសន្ទអាច
មានហានិភ័យវាក៏អាចជាចំណ្រកដ៏
មានសក្តានុពលមួយន្រផលចំណ្រញ
របស់វិនិយោគិនដោយសារវាផ្ដល់
ឡ្រវឺរ្រចរហូតដល់១០០ដង។
ឧទាហរណ៍៖វនិយិោគនិមា្នាក់ត្រវូករ

ត្រ១,០០០ដុល្លារបុ៉ណ្ណោះដើម្របីជួញដូរ
ផលតិផលឧបករណ៍និស្រសន្ទដ្រលមាន
តម្ល្រ១០០,០០០ដុល្លារជាមួយនឹង
ករអនុវត្តស្រវាឆ្លងថ្ង្រ(Swap)។
ឧបករណ៍និស្រសន្ទ គឺជាឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលអនុញ្ញាតសម្រប់ករ-
បង្កើនដើមទុនលើផលិតផលដើម
ដូចជាទំនិញឬរូបិយប័ណ្ណជាដើម។
ករធ្វើអាជវីកម្មលើឧបករណ៍និស្រសន្ទ

ដ្រលរួមមានករប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
ឬទំនិញផ្រស្រងៗត្រូវបានគ្រជឿជាក់ថា
វាគជឺាឧបករណប៍្រើប្រស់ដើម្របីករពារ

ហានិភ័យនិងបង្កើនផលចំណ្រញ
អតិបរមា។
ក្រុមហ៊ុនខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអុិច-

ឆ្រងដ្រលបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិករ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦កំពុងផ្តល់ជូនឧប-
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចំនួន២៧ប្រភ្រទ
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាជា-
ច្រើនរបស់ខ្លួន។លោកKookបាន
ថ្ល្រងថាក្រុមហ៊ុនខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវ
អ៊ិចឆ្រងក៏អាចចូលទីផ្រសារអន្តរជាតិ
តាមរយៈឈ្មញួជើងសារបសខ់្លនួដ្រល
មានអាជា្ញាប័ណ្ណផងដ្ររ។
ទំហំន្រករជួញដូរឧបករណ៍និស្រសន្ទ

នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពី៨៤លន
ដលុ្លារក្នងុឆ្នា២ំ០១៨រហតូដល់១២០
លនដុល្លារកលពីឆ្នាំមុនន្រះបើ
យោងតាមតួល្រខផ្លូវករ។
លោកKookថ្ល្រងប្រប់កស្រត

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថា៖«បើ
ក្រឡ្រកមើលទផី្រសារនងិចនំនួតអួង្គក្នងុ
ទផី្រសារន្រះប្រមាណ១៨០លនដលុ្លារ
ន្រករជួញដូរនឹងអាចកើតឡើងក្នុង
ឆ្នាំន្រះ»។
«ក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុបាន

មើលឃើញពីសារៈសំខាន់ន្រករជួយ
ប្រទ្រសកម្ពុជាឱ្រយមានទីផ្រសារឧបករណ៍
និស្រសន្ទផ្ទាលខ់្លនួដចូ្ន្រះវាអាចជយួដល់
ធនគារ វិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករ

ផ្ន្រកកសិកម្មដើម្របីករពារហានិភ័យ
នៅក្នងុស្រដ្ឋកិច្ចសកលភាវូបនីយកម្ម។
លោកKookបានបន្តទៀតថា៖

«រហតូមកដល់ព្រលន្រះយើងមានករ
ព្រញចិត្តយា៉ាងខា្លាំងលើទីផ្រសារឧបក-
រណ៍និស្រសន្ទដ្រលបានរីកចម្រើននិង
វិវឌ្រឍក្នងុរយៈព្រល៥ឆ្នាំកន្លងមកន្រះ»។
យោងតាមធនគារសម្រប់ករផត-់

ទាត់អន្តរជាតិដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅ
ប្រទ្រសស្វ៊ីសករជួញដូរឧបករណ៍-

និស្រសន្ទនៅទទូាងំពភិពលោកបានកើន
ឡើងពី៥៤៤ពាន់ពាន់លនដលុ្លារនៅ
ចុងឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ប្រមាណ
៦៤០ពាន់ពាន់លនដុល្លារនៅត្រឹម
ខ្រមិថុនឆ្នាំ២០១៩។
លោកKookបានបន្ថ្រមថា៖«ជា

រឿយៗ រូបិយប័ណ្ណបរទ្រសនិងមាស
គឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ព្រញនិយម
បំផុតដ្រលមានអត្រជួញដូរពី៦០
ភាគរយទៅ៧០ភាគរយន្រប្រតិបត្តិ
ករជួញដូរទាំងអស់នៅក្រុមហ៊ុនខ្រម
បូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអុិចឆ្រងនិងក្រុមហ៊ុន
ឈ្មួញជើងសារបស់ខ្លួន»។
«ខ្ញុំគតិថាមាសគជឺាទនំញិដ៏ល្អមយួ

សម្រប់ករកត់បន្ថយហានិភ័យ
តាមរយៈករធ្វើពិពិធកម្មសម្រប់
បុគ្គលមា្នាក់ៗប្រសិនបើវានៅមិនទាន់
ជាផ្ន្រកណាមួយន្រផលបត្រវិនិយោគ
របស់ពួកគ្រ។
ចំណុចពិស្រសមួយក្នុងចំណម

ចំណុចពិស្រសទាំងឡាយរបស់ក្រុម-
ហ៊ុនខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទីវអុិចឆ្រងគឺ
ករបញ្ជាទិញ-លក់រហ័ស«spot
market»ដ្រលអនញុ្ញាតឱ្រយវនិយិោគនិ
អាចបញ្ចប់ប្រតិបត្តិករទិញលក់
នៅព្រលណាមួយក៏បានមិនដូច
កិច្ចសន្រយាអនគត(futures con-
tract)ដ្រលមានកលបរិច្ឆ្រទន្រករ-

ផុតកំណត់និងកលបរិច្ឆ្រទច្រកចាយ
លើផលិតផលរបស់ខ្លួន។
លោកKookបានថ្ល្រងថាទោះបជីា

ក្រមុហ៊នុខ្រមបូឌានដ្ររីវ៉្រទវីអុចិឆ្រង
ទើបត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងកលពី៤
ឆ្នាំមុនក្តីក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគ្រចាត់
ទុកជាផ្ន្រកមួយដ៏សំខាន់ន្រទីផ្រសារ
មូលធនពីព្រះវាបានជួយឱ្រយឧប-
ករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះដំណើរករដោយ
ស្របច្របាប់ ពីទីផ្រសារដ្រលគា្មានករ-
អនុញ្ញាត(greymarket)។
ជម្រើសន្រករវនិយិោគគរួអាស្រយ័

លើអាយុសា្ថានភាពគ្រសួារ(ប្រសនិបើ
អ្នកមានកូន)និងកម្រិតន្រហានិភ័យ
ដ្រលអ្នកអាចទទួលយកបាន។
ខណៈដ្រលវាល្អបំផុតប្រសិនបើ

មានករប្រឹក្រសាជាមួយអ្នករៀបចំផ្រន
ករហិរញ្ញវត្ថុលោកKookបានផ្តល់
អនុសាសន៍អំពីគោលករណ៍៣០-
៣០-៤០សម្រប់វនិយិោគនិវយ័ក្ម្រង
ឬអ្នកដ្រលចលូទផី្រសារជាលើកដបំងូ។
។គោលករណ៍ន្រះមាននយ័ថា៣០
ភាគរយហានិភ័យខ្ពស់ ទទួលបាន
ផលត្រឡប់មកវិញខ្ពស់៣០ភាគ-
រយហានិភ័យមធ្រយមទទួលបានមក
វិញមធ្រយមនិង៤០ភាគរយហានិភ័យ
ទាបទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញ
ទាប៕

លោក Lawrence Kook អភិបាល 
កៃមុហុ៊នខៃមបូឌាន ដៃរីវ៉ៃទីវ អិុចឆៃង។ 

ទីផ្សារឧបករណ៍និស្សន្ទត្រវូបានគ្រមើលឃើញថាមានកំណើនខ្ពស់

ក្រមុហុ៊នYuantaជាគ្រះឹន្រកំណើនទីផ្សារមូលធនរបស់កម្ពជុា

ព័ត៌មានបន្ថម្ អានតទៅគ្ហទំព័រ
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ទនុំកចតិ្តគមឺានសារៈសំខាន់ណាស់
ក្នុងករធានឱ្រយមានប្រតិបត្តិករនិង
ករអភិវឌ្រឍធនគារពាណិជ្ជប្រកប-
ដោយភាពជោគជយ័ហើយជាមយួនងឹ
ទនំកុចតិ្តដ្រលជាចណំចុស្នលូន្រប្រត-ិ
បត្តិកររបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសឿង
ម៉ូរ៉ារិទ្ធប្រធាននយកប្រតបិត្តិធនគារ
ឈីហ្វ(ខ្រមបូឌា)ជឿជាកថ់ាសា្ថាបន័
របស់លោកមានករគ្រប់គ្រងបញ្ហា
ហិរញ្ញវត្ថុបានយា៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
«ពតិណាស់វានឹងមានបញ្ហាប្រឈម

មួយចំនួនដោយសារត្រករដកពន្ធ
អនុគ្រះ(EBA)មួយផ្ន្រកដោយ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ-
មានលើស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលបណា្តាលមកពី
ករផ្ទុះឡើងន្រជងំឺCovid-19នព្រល
បច្ចុប្របន្ន។ប៉ុន្ត្រទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ
ដោយសារត្រយើងមានក្រុមករងារដ៏
ល្អនងិកមា្លាងំហរិញ្ញវត្ថុរងឹមាំយើងជឿ-
ជាក់ថា យើងនឹងយកឈ្នះលើបញ្ហា
ប្រឈមទាំងន្រះដោយជោគជ័យ»។
លោកបណ្ឌតិម៉ូរ៉ារិទ្ធិថ្ល្រងថា៖«លើស

ពីន្រះទៀតយើងដឹងច្របាស់ថារជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគោលន-
យោបាយពង្រីកដើម្របីកត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីបញ្ហាសកល
ទាំងន្រះមកលើស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា»។
ធនគារឈីហ្វ (ខ្រមបូឌា)មាន

កំណើនដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពី
ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិករក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ហើយលោកម៉ូរ៉ារិទ្ធចាត់ទុកអតិថិជន
គជឺាដ្រគូដ៏សខំាន់ខណៈដ្រលសា្ថាបន័-
ហិរញ្ញវត្ថុនៅត្របន្តរីកចម្រើន។
«ទស្រសនវិជា្ជាសាជីវកម្មរបស់យើងគឺ

«TheChiefWay»កសាងករ-
ជឿទុកចិត្តគា្នា និងភាពជាដ្រគូជាមួយ
អតថិជិនរបស់យើងដ្រលជាគន្លឹះដើម្របី
វិបុលភាពរួមគា្នានិងរបៀបដ្រលអាជី-
វកម្មរបស់យើងត្រូវបានអនុវត្តដោយ
ភាពស្មាះត្រង់និងប្រកបដោយក្រម-
សីលធម៌វិជា្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុត»។

លោកបន្តថា៖«ធនគារឈីហ្វបាន
ប្រើប្រស់គំរូអាជីវកម្មមួយដ្រលសម-
ស្របបំផុតទៅនឹងតម្រូវករជាក់ស្ត្រង
របស់អតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា។ យើងបានធ្វើករ-
យា៉ាងសកម្មដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង
ថ្រមទៀតនូវផលិតផលរបស់យើង
ដ្រលមានស្រប់នងិណ្រនំផលតិផល
និងស្រវាកម្មថ្មីៗដើម្របីឆ្លើយតបនឹង
តម្រូវកររបស់អតិថិជនយើងដ្រល
កំពុងកើនឡើង»។
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅទីក្រុង

ហងុកងុក្នងុឆ្នាំ១៩៧៩ធនគារឈីហ្វ

បានឆ្លងកត់ឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងនោះ
មានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាសុីឆ្នាំ១៩៩៧
និងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ២០០៧-
២០០៨ដោយបានប្រកន់ខា្ជាប់នូវ
ជនំឿស្នលូរបសខ់្លនួគឺករអនវុត្តប្រកប
ដោយក្រមសីលធម៌ និងវិនិយោគ
ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា៖«យើងបានបន្ត

ដំណើរទៅមុខដោយប្រកន់ខា្ជាប់នូវ
ចក្ខុវិស័យប្រសកកម្មគោលដៅនិង
ទស្រសនវិជា្ជារបស់យើងដោយបម្រើ
អតថិជិនឱ្រយបានកនត់្រល្អដើម្របីទទលួ
បានលទ្ធផលកន់ត្រប្រសើរ។ជោគ-
ជ័យរបស់យើងគឺដោយសារមាន
សា្មារតីក្រមុរងឹមាំជាមយួចក្ខវុសិយ័នងិ
គោល-នយោបាយច្របាស់លស់»។
យោងតាមលោកម៉ូរ៉ារិទ្ធបានឲ្រយ

ដឹងថាធនគារឈីហ្វបានចាប់ផ្តើម
ប្រតិបត្តិករនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ដោយមានដើមទុនដំបូងត្រឹមត្រ១០
លនដុល្លារប៉ុណ្ណោះខណៈដ្រលទ្រព្រយ
សកម្មសរបុមានចនំនួជាង១០០លន
ដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំមុនហើយ
ទោះបីជាមានករព្រយាករអំពីភាព-
ច្របូកច្របល់ន្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ព្រលខាងមុខក្តីក៏លោកមានទំនុកចិត្ត
ថាវានឹងនៅត្របន្តកើនឡើងយា៉ាង-
រឹងមាំដដ្រល។

«តាមរយៈករខិតខំប្រឹងប្រងរួមគា្នា
របស់បុគ្គលិកនិងគណៈគ្រប់គ្រងនិង
ដោយមានករគាំទ្រពីអតិថិជនដ៏
ស្មាះត្រង់និងនិយតករដ្រលពាក់ព័ន្ធ
ជាពសិ្រសធនគារជាតិន្រកម្ពជុាយើង
ជឿជាក់ថាធនគារមានជំហររឹងមាំ
ក្នុងករបន្តករអនុវត្តយា៉ាងល្អនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០២០ន្រះ»។

 ករប្រកន់ខា្ជាប់របស់ធនគារ
ឈីហ្វទៅនងឹស្តងដ់ាខ្ពសប់ផំតុនៅក្នងុ
វិស័យធនគារគឺត្រូវបានគ្រមើល
ឃើញនៅក្នុងគោលនយោបាយដ៏
ហ្មត់ចត់របស់ខ្លួនក្នុងករគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ។
«ទោះបីមានទ្រព្រយបញ្ចាំឬករស្នើសុំ

ឥណទានដ្រលអាចអនុវត្តបានរលូន
ក្តីក៏យើងប្រកន់យកភាពស្មាះត្រង់
ជាអាទិភាពខ្ពស់ដើម្របីយុទ្ធសាស្ត្រ
អាជីវកម្មយូរអង្វ្រងនិងប្រកន់ខា្ជាប់
យា៉ាងមុឺងមា៉ាត់ចំពោះទំនួលខុសត្រូវ
សង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន»។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបានធ្វើឱ្រយ

ប្រសើរឡើងនូវមូលធនករគ្រប់គ្រង
ដោយប្រងុប្រយ័ត្នបង្កើនប្រតិបត្តិករ
និងករវិនិយោគរបស់យើង៕

ព័ត៌មានបន្ថម្ អានតទៅគ្ហទំព័រ
www.postkhmer.com/special-report

មានទំនុកចិត្តជាមួយធនាគារឈីហ្វបង្កើតបាននូវភាពជោគជ័យ
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លោកបណ្ឌតិ សឿង មូ៉រ៉ារិទ្ធ បៃធាននាយកបៃតិបត្តធិនាគារឈីហ្វ (ខៃមបូឌា)។
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ប្ទ្ស កម្ពុជាកំពុងដើរនៅ លើ ផ្លូវដ៏ត្ឹម ត្ូវ 
វាជាការបោះជំហានទៅមុខមួយដ៏ធំចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៨មកដោយសារតែនៅក្នុងរយៈពែល២ឆ្នាំ
ចុងកែយនែះវាមានការផ្លាស់ប្តរូគួរឲែយកត់សមា្គាល់
ហើយយើងបានផ្តួចផ្តើមគមែងនិងយុទ្ធនាការ
ជាចែើនដើមែបីបង្កើតការយល់ដឹង។
ឯកឧត្តម ហុង សុ ហួរ / អគ្គនាយកCSX

ទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការអភិវឌែឍខ្លាំង
នឹងជួយដល់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចរបស់
យើង។នៅពែលនរណាមា្នាក់ចង់មើល
សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់បែទែសមួយគែ
នឹងពិនិតែយមើលការវិវត្តនែទីផែសារមូលបតែ។
ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិ/ អគ្គនាយកSCEE

IPOរបស់យើងគឺសមែប់បែជាជន
កម្ពុជា។ខ្ញុំសងែឃឹមថានៅពែលធនាគារ
អែសុីលីដាចូលរួមក្នុងទីផែសារមូលធន
នោះទីផែសារមូលធននឹងកាន់តែសកម្ម
ដូចជាទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុដែរ។
លោក បណ្ឌតិ អុិន ចាន់នី
បែធាននាយកបែតិបត្តិធនាគារអែសីុលីដា

ទសែសនវិជា្ជាសាជីវកម្មរបស់យើងគឺ«The
ChiefWay»កសាងការជឿទុកចិត្តគា្នានិង

ភាពជាដែគូជាមួយអតិថិជនរបស់យើង
ដែលជាគន្លឹះដើមែបីវិបុលភាពរួមគា្នា។

លោក បណ្ឌតិ សឿង មូ៉ រ៉ា រិ ទ្ធ
បែធាននាយកបែតិបត្តិធនាគារឈីហ្វ 

បែទែសកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវតែូវហើយ 
បច្ចុបែបន្នសូមែបីតែការចុះបញ្ជីមូលបតែបំណុល
សាជីវកម្មក៏កំពុងកើតឡើងដែរ។
លោក Phan Ying Tong នាយកបែតិបត្តបិែចំា
ឥណ្ឌចិូននែធនាគារCampuBank
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ក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ កៃុម បៃធាន នា-
យក បៃតិបត្តិ កៃុម ហ៊ុន អាកាសចរណ៍ 
អាមៃរិក ឈាន មុខ គៃ ជា ចៃើន កាល ពី 
ថ្ងៃ សៅរ ៍បាន ស្នើ សុ ំឲៃយ រដ្ឋ សភា ជយួ ជា 
បនា្ទានដ់ើមៃបី ចៀស ផុត ពី ការ កាត ់បន្ថយ  
កម្លាំង ពលកម្ម ដ៏ ចៃើន ក្នុង ចំណោម 
បុគ្គ លិក  ៧៥០ ០០០ នាក់ នៅ ក្នុង   
ឧសៃសាហកម្ម អាកាសចរណ៍ ។

កៃុម  បៃធាន អគ្គនាយក  បាន ឲៃយ ដឹង 
នៅ ក្នុង លិខិត មួយ ផ្ញើ ទៅ  បៃមុខ សភា 
អាមៃរិក ទាំង ២ ថ្នាក់   ដៃល បាន ចៃក- 
ចាយ ដោយ កៃមុ ពាណជិ្ជកម្ម កៃមុ ហ៊នុ 
អាកាស ចរណ ៍អាមៃរកិ ថ៖ «លុះ តៃ 
តៃ   ការ ផ្ដល់ ការ ការពារ បៃក់ខៃ កម្មករ 

តៃូវ បាន អនុ ម័ត ភា្លាមៗ ពួក យើង ជា- 
ចៃើន នងឹ តៃវូ បង្ខ ំក្នងុ ការ ចាត ់វធិាន ការ 
តឹង រឹុង នានា ដូច ជា ការ អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ឈប់  សមៃក ជា ដើម »។

លិខិត នោះ បន្ត ថ៖ «ទំហំ និង ភាព - 
បនា្ទាន់ នៃ តមៃូវ ការ ក្នុង ការ ចាត់ វិធាន - 
ការ  មនិ អាច តៃវូ បាន បផំ្លើស បាន ទៃ»។ 
លខិតិ នៃះ បាន បញ្ជាក ់ថ៖ «វា ជា រឿង 
បនា្ទាន់ និង មិនធា្លាប់ មន»។

កៃុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍  របស់ អា-
មៃរិក ទាំង   នោះ  មនដូច ជា  កៃុម ហ៊ុន 
អាកាស ចរណ ៍American Airlines 
កៃមុ ហ៊នុ អា កាស ចរណ ៍ United Air-
lines កៃមុ ហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍Delta 

Air Lines និងកៃុម ហ៊ុន អាកាស ចរ-
ណ ៍ Southwest Airlines ពៃមទាងំ 
កៃុម ហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx និង 
កៃុមហ៊ុន UPS។

លិខិត    បន្ត ថ៖ « តាង នាម ឲៃយ កៃុម 
អ្នក បៃកប  វិជា្ជាជីវៈ ក្នុង វិស័យ អាកាស - 
ចរណ ៍៧៥០ ០០០នាក ់នងិ កៃមុ ហ៊នុ 
អាកាស ចរណ ៍ជាត ិ យើង ស្នើ សុ ំដោយ 
គោរព ឲៃយ សភា បន្ត  អនុម័ត សំណើ ទ្វៃ- 
ភាគី ឲៃយ បាន រហ័ស ដៃល រួម ទាំង ការ- 
ដាក់ បញ្ចូល គ្នា នៃ ការ ផ្ដល់ ការ ការពារ 
បៃក់ខៃ កម្មករ បៃក់ កម្ចី  ការ ធានា 
បៃក់ កម្ចី និង វិធាន ការ ពន្ធ។ ពៃល- 
វៃលា ជិត អស់ ហើយ!»។

ភាគី ហត្ថ លៃខី ទាំង អស់ ហាក់  ដូច- 
ជា  កំពុង ពៃយាយាម ជា ផ្នៃក មួយ ដើមៃបី 
បៃឆងំ នងឹ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ  អវជិ្ជ មន ជា 
សាធារ ណៈ  ជុវំញិ របាយ  ការណ ៍ថ នៅ 
ក្នុង រយៈពៃល ជា ចៃើន ឆ្នាំថ្មីៗ នៃះពួក-  
ខ្លួន ទទួល បាន បៃក់ ចំណៃញ ចៃើន 
ពាន ់ លា ន ដលុា្លារ ។ កៃមុ ហ៊នុ អាកាស-
ចរណ ៍ជា ចៃើន  បាន បៃើ បៃស ់ការទញិ 
ភាគ ហ៊នុ មកវញិ នងិ វធិាន ការ ជា ចៃើន   
ទៀត ក្នុង ការ ផ្ដល់ រង្វាន់ ដល់ ភាគ- 
ទុនិក ជាជាង ការ ដាក់  បៃក់  ទៅ ក្នុង 
បៃក់ ខៃ របស់  កម្មករ ឬ មូល និធិ នៅ 
ពៃល មន បញ្ហា។

លោក បៃធានាធិបតី ដូណាល់ តៃំ  

ហាក ់ បាន   នយិាយ បញ្ឆតិ បញ្ឆៀង ដល ់
របាយ ការណ ៍ទាងំ នោះ  ក្នងុ អឡំងុ ការ- 
ធ្វើ សន្នសិទី សារ ពត័ម៌ន ស្ដ ីព ីកវូ ីដ ១៩ 
នៅ សៃតវមិន  ដៃល  លើក ឡើង ព ីផៃន- 
ការ   ជយួ ដល ់កៃមុ ហ៊នុ អាមៃរកិ ដោយ 
លោក ថ្លៃង ថ ៖ « ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ បៃក់ តៃូវ 
បាន  បៃើ បៃស ់សមៃប ់កម្មករ នងិជយួ  
ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន  បន្ត បៃតិ បត្តិ ការ កុំ ទិញ 
ភាគ ហ៊ុន មកវិញ »។ 

នៅ ចុង សបា្ដាហ៍នៃះ សភា កំពុង ធ្វើ 
ការងរ លើ កញ្ចប់  ផៃសៃង ទៀត ដោយ 
មន តម្លៃ ជាង ១ ពានព់ាន ់លានដលុា្លារ 
ដៃល  អាច តៃវូ  បោះឆ្នាត នៅពៃទឹ្ធ សភា 
យា៉ាង លឿន បំផុត នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ៕ AFP/LA

ក្រមុហុ៊នអាកាសចរណ៍អាម្ររិកទំាងអស់នឹងរំសាយបុគ្គលិកបើសភាមិនគំាទ្រសំណើ

Emiratesផ្អាកជើងហោះ-
ហើរទៅកាន់ទីក្រងុជាច្រើន

 ក្រុង ឌូ ប្រៈ កៃុមហ៊ុន អា-
កាស ចរណ៍ Emirates បាន 
បៃ កាស កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ថ ខ្លនួ 
នងឹ ផ្អាក ជើង ហោះ ហើរ ទៅ  កាន ់
ទីកៃុង  ជា ចៃើន  ដោយ បិ ទ ផ្លូវ 
ហោះ ហើរ ជាង  ១០០ គោល - 
ដៅ  ក្នុង កិច្ចការ បៃឹង បៃង ដើមៃបី 
ទប ់សា្កាត ់ ការ រកី រាល ដាល  របស ់
វីរុស កូ រ៉ូ ណា។ 

កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ   បៃទៃស អៃ-
មី រា៉ា ត អារា៉ាប់ រួម (UAE ) បាន 
បៃ កាស ព ី  ករណ ីមនសុៃស  ២ នាក់ ់
ដំបូង   បាន សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ  
នៃះ ខណៈ ចនំនួ អ្នក ឆ្លង នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស  បាន ឡើង ដល់  ១៥៣ 
នាក ់ នងិ   មនមនសុៃស  ៣៨ នាក ់
បាន ធូរ សៃបើយ ឡើង  វិញ ។ 

ករណី សងៃស័យ ចុង កៃយ 
នៃះ បាន  បណា្តាល ឲៃយ កៃុមហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍  Emirates  
បញៃឈប ់ការ ជើង ហោះ ហើរ សរបុ 
រហតូ ដល ់ ១១១ គោល ដៅ នៅ 
ជុំ វិញ ពិភព លោក ។

កៃមុ ហ៊នុ នៃះ ធម្មតា បមៃើ ការ 
ហោះហើរ ទៅ កាន ់ទកីៃងុ  ចនំនួ 
១៥៩ នៅ លើ សកល លោក ។ 

កៃុម ហ៊ុន បានឲៃយ ដឹង   នៅ ក្នុង 
សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន របស់ 
ខ្លួន ថ៖ «ឆ្លើយ តប ចំពោះ ការ- 
វវិឌៃឍ ចងុ កៃយ ក្នងុ ករណ ីផ្ទុះជងំ ឺ
ក ូវដី ១៩  នៅ ជុវំញិ ពភិព លោក  
កៃមុ ហ៊នុ Emirates  ចាត ់វធិាន-  
ការ បន្ថៃម ទៀត ដៃល លើសពី 
សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ វិស័យ 
ឧសៃសា  ហ កម្ម នៃះ និង ផ្លូវ ចៃបាប់  
ដើមៃបី  ធានា ដល់ សុខ ភាព  និង 
ផ សុកភាព របស់ អតិថិ ជន»។ 

កៃុម ហ៊ុន  បាន សរសៃរ ទៀត   
ថ ការ ហោះ ហើរ ទៅកាន ់ទសិ- 
ដៅ ខ្លះ នឹង តៃូវ ផ្អាក រហូត ដល់  
៣  ខៃ  ខណៈ ទសិ ដៅ ផៃសៃង ទៀត  
រួម ទាំង ទីកៃុង បា៉ារីស,  Frank-

furt  និង ទី កៃុង  Islamabad 
តៃវូ បាន បញៃឈប ់ទាងំ  សៃងុ រហតូ 
ដល់  មន ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី ។ 

ចណំៃក កៃមុ ហ៊នុ អាកាសច-  
រណ ៍Etihad របស ់ទកីៃងុ Abu 
Dhabi ក៏បាន បៃកាស កាលពី 
ថ្ងៃ សៅរ ៍ នងឹ ផ្អាក ជើងហោះហើរ 
ទៅកាន ់ទកីៃងុ ចនំនួ ៤០ នៅក្នងុ  
បៃទៃស ចនិ ឥណា្ឌា អារា៉ាប៊សីា- 
អ៊ូ ឌី ត អៃស៉ៃបាញ និង អីុតាលី។ 

បៃទៃស   ក្នងុ តបំន ់ឈងូ សមទុៃ   
ពៃ រៃស៍ជា ចៃើន ក៏ បាន ដាក់  វិធាន- 
ការ  រឹត បន្តឹង  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃ-
ឆំង នឹង  ការរីក រាលដាល វីរុស 
ក ូរ៉ ូណា ពសិៃស    ក្នងុ វសិយ័ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ផ្លូវអាកាស នៃះ តៃម្តង។ 

UAE ក៏ បាន    បញៃឈប់ ការផ្តល់ 
ទិដា្ឋាការ ពៃល  មកដល ់និងហាម- 
បៃម  ជន  បរទៃស ដៃល រស់នៅ 
សៃប ចៃបាប ់ នៅក្នងុ បៃទៃស ប៉នុ្តៃ 
បាន ចាក ចៃញព ីបៃទៃស គ ឺមនិ 
ឲៃយ ចូល  បៃទៃស វិញ ឡើយ ។

កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ នោះដៃរ បៃ-
ទៃស  អៃ មី រា៉ា ត អារា៉ាប់ រួម ក៏ បាន 
បៃកាសថ  ខ្លួនគៃ បាន បិទ ជា 
បណោ្តាះអាសន្ន នូវ ឆ្នៃរ ខៃសាច់ 
នងិ តបំន ់សាធារណៈ ដទៃទៀត  
រមួទាងំ សនួចៃបារ រោង ភាព យន្ត 
ក្លបិ ហាតប់ៃណ ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់
ការ រាល ដាល  នៃ វីរុស នៃះ ។

អាជា្ញាធរ គៃបគ់ៃង  គៃះ មហ-
ន្ត រាយ ជាតិ បានបៃកាស តាម 
Twitter ថ ទោះបយីា៉ាងណា 
ភោជនយីដា្ឋាន នងិ ហាង កាហ្វៃ 
អាច បន្ត បើក  ផ្តល់ ជូន  សៃវា 
ដឹក ជញ្ជូន ដល់ផ្ទះ និង កំណត់ 
ការទទលួ ភ្ញៀវ កៃម  ២០ ភាគ-
រយ ។ សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន  
បន្ថៃមថ វិធាន ការ  ថ្មី ទាំងនៃះ  
មន បៃសទិ្ធភាព រយៈ  ពៃល២សបា្តាហ ៍
រហូតដល់ មន ការ  តៃួត ពិនិតៃយ 
តាមដាន ជាថ្មី៕ AFP/RR

អូស្រ្តាលីប្រកាសប្រក់ជិត$៤០ពាន់លាន
សម្រប់ជួយស្រដ្ឋកិច្ចបណ្តាលមកពីកូវីដ១៩

ក្រងុសុដីនីៈ  បៃទៃស អសូៃ្ដាល ី 
កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ បាន បៃកាស ព ី
ផៃន ការ ចណំាយ  ៣៨ ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ  ដើមៃប ីកមៃតិ ការ ខចូ ខាត 
សៃដ្ឋ កិច្ច  ដោយសា រ ការ រីករាល-  
ដាល កូវីដ ១៩  ខណៈ ពលរដ្ឋ 
តៃូវ បាន បៃប់ ឲៃយ លុប ចោល 
ផៃន  ការ ធ្វើ ដំណើរ ដើមៃបី បន្ថយ 
ការ រីករាល ដាល វីរុស នៃះ។ 

លោក  Josh Frydenberg 
បៃធាន រតនាគរ   អសូៃ្តាល ីបាន 
ឲៃយ ដឹង ថ  បៃក់  ៦៦ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ អូស្តាៃលី ចុង កៃ យ បំ-
ផុត ដៃល បាន បៃកាស កាល ពី 
ថ្ងៃ  អាទិតៃយ   នាំ យក វិធានការ  
របស់ រដា្ឋា ភិបាល  និង ធនាគរ 
កណា្តាល  ដើមៃបី គំទៃ សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដៃល មន តម្លៃ  ១៨៩ ពានល់ាន 
ដលុា្លារ អសូ្ដាៃល ី ឬជតិ ១០ ភាគ- 
រយ នៃ ផលិត ផល  នៅ ក្នុង សៃុក 
សរុប  (GDP) ។

លោក បាន  បៃប ់ កៃមុ អ្នក យក- 
ពត័ ៌មន នៅ  ទ ីកៃងុ កងប់ៃរា៉ា ថ៖ 
« ពៃលវៃលា មិន សាមញ្ញ ទាំង- 
នៃះ  ទាមទារ ឲៃយ មន វិធាន ការ 
មនិ  សាមញ្ញ ដចូ គ្នា  ហើយ យើង 
កំពុង បៃឈម នឹង បញ្ហា ពិភព - 
លោក ដៃល យើង មនិ ដៃល បាន 
ជួប បៃទះ ពី មុន »។

លោក បន្តថ ៖ « សៃច ក្ដី បៃ-
កាស   ថ្ងៃនៃះ នឹងផ្ដល់ ក្ដី សងៃឃឹម  
និង គំទៃ ដល់ បៃជាជន អូស្ដាៃ- 
ល ី  រាប ់លាន នាក ់នៅ ពៃលដៃល 
ពួក គៃ តៃូវ ការ វា បំផុត»។

កៃុម ហ៊ុន តូចៗ នឹង  មិន ស្វៃង- 
រក បៃក ់ចណំៃញ នងឹ ទទលួការ- 
ឧបត្ថម្ភ ធន ជា សាច ់បៃក ់រហតូ 
ដល ់ ១០០ ០០០ ដលុា្លារអសូៃ្តា-  
លី លើ ការ ទូទាត់ ការ គ្មាន ការ- 
ងរ ធ្វើ  នឹង តៃូវ កើន ឡើង ២ដង 

ជាបណោ្តាះអាសន្ន និង អ្នក- 
ចូល  និវត្តន៍   ទទួល បាន ជា សាច់- 
បៃក់ ៧៥០  ដុលា្លារ អូស្ដាៃលី ។

កម្មករ ដៃល បៃក់ ចំណូល 
ពកួ  គៃ  បាន ធា្លាក ់ចុះ យា៉ាង ហោច 
ណាស ់ ២០ ភាគរយ  ដោយសារ 
ការ រីករាល ដាល កូវីដ ១៩  នឹង 
អាច ទទួល បាន មូលនិធិ ចូល- 
និវត្តន៍ របស់ ពួកគៃ មុន ពៃល កំ-
ណត់   ដោយ អ្នក ទាំង នោះ បៃ- 
ឈម នឹង ការ ពិបាក  អនុញ្ញាត 
ឲៃយ  ដក បៃក់ រហូត ដល់  ២០ 
០០០ ដុលា្លារ អូស្ដាៃលី ក្នុង 
 រយៈ ពៃល ២ឆ្នាំ ។ 

លោក Frydenberg បាន 
ឲៃយ  ដឹង ថ ភាព ភ័យ ខា្លាច លើ 
ផ្នៃក  សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ ពៃល នៃះ តៃូវ 
បាន  រំពឹង ថ នឹង  « កាន់ តៃ  ជៃ 
កាន ់តៃ ធ ំនងិ កានត់ៃ យរូ »ជាង  
ដៃល  តៃូវ បាន ជឿ ជាក់ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល   ១០ថ្ងៃ  កន្លង មក ។

បៃទៃស នៃះ ហាក ់ដចូ ជា បាន 
តៃៀម ខ្លនួ រចួ ហើយ ក្នងុ ការ ធា្លាក ់
ចលូ ទៅ ក្នងុ ការ ដើរ ថយ កៃយ 
នៃ សៃដ្ឋ កចិ្ច  ដោយ សារតៃ ការ- 
រកី រាលដាល  កវូដី ១៩  បនា្ទាប ់ព ី 
មន កំណត់តៃ កំណើន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច រយៈ ពៃល  ២៩ ឆ្នាំ ។ 

អូស្ដាៃលី  បាន កត់តៃ  អ្នក- 
ឆ្លង  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ជាង ១២០០ 
ករណី និង សា្លាប់ ៧ នាក់។ 

លោក នាយករដ្ឋ មន្ដៃ ី Scott 
Morrison បាន ឲៃយ ដងឹថ  រដា្ឋា-
ភិ បាល ក៏ កំពុង «  ផ្លាស់ ប្តូរ ភា្លាមៗ » 
ដើមៃបី ផ្ដល់ អនុ សាសន៍ បៃឆំង 
នឹង ការ ធ្វើ ដំណើរ មិន ចាំបាច់  
ដោយ ពៃមន ចាត់  វិធានការ 
កាន់ តៃ ខា្លាំង ដើមៃបី  ដោះសៃយ 
ការ រីក រាល ដាល ក្នុង បៃទៃស ។

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថ  ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ដៃល ជាប់ ទាក់ទង នឹង 
ការងរ  ការ ដកឹជញ្ជនូ  ការ ផ្គត-់ 

ផ្គង ់ជា ចា ំបាច ់ នងិ ការ ធ្វើ ដណំើរ  
ជយួ សង្គៃះ នានា   អាច បន្ត បាន 
ប៉ុន្តៃ  បៃជាជន គួរ តៃ លុប ចោល  
ផៃន ការ ធ្វើ ដំណើរ  ណា  ផៃសៃង  
មនុ ពៃល ថ្ងៃ ឈប ់សមៃក របស ់
សាលា រៀន  ក្នុង ពិធី បុណៃយ   
Easter នាពៃល ខាង មុខ ។ 

លោក  Morrison បាន ថ្លៃង 
ថ ៖ «  វិធានការ កាន់តៃ តឹង រឹុង  
នឹង  ធ្វើ ឡើង ហើយ វិធាន ការ 
ទាំង  នោះ នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ តាម 
តំបន់ ឲៃយ កាន់ តៃ ចៃើន  ដើមៃបី 
ដោះសៃយ ជាមួយ នឹង ការ- 
រីក រាល ដាល »។ 

បៃទៃស អូស្ដាៃលី  បាន បិទ 
ពៃំដៃន របស់ ខ្លួន រួច ហើយ។  

លោក  Morrison បាន ឲៃយ ដងឹ  
ថ  មៃដកឹ នា ំនយោបាយ នងឹ ជបួ 
បៃជុំ គ្នា  ដើមៃបី ពិចារណា ចៃបាប់ 
ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក 
កាន់  តៃ តឹង រឹុង៕ AFP/LA

លោក Scott Morrison (ស្តា)ំ និង លោក  Josh Frydenberg ព្រល ធ្វើ សន្នសីិទ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ។ AFP
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លោក គីម ជុងអុ៊ន កំពុងអានលិ ខិត របស់លោក  ដូណាល់ ត្រា។ំ Yonhap 

ក្រាងុ ស្រាអ៊លូៈ  ប្អនូ ស្រ ីបង្កើត 
របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  បាន 
ថ្ល្រង កាល ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ ថា  ប្រធា- 
នា ធិប តី អា ម្រ រិក លោក   ដូ - 
ណាល់  ត្រំ បាន ផ្ញើ លិខិត មួយ 
ច្របាប ់ជ ូន  ម្រ ដកឹ នា ំក ូរ៉្រ ខាង ជើង 
លោក គីម  ជុង អ៊ុន  ដោយ បាន 
សុំ ផ្តល់  ជំនួយ ដល់ កូ រ៉ ្រខាង - 
ជើងក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង          
វី រុសកូ រ៉ូ ណា។ 

 លោកស្រី  គីម  យ៉ូ- ចុង  ជា 
អនុ ប្រធាន ន្រ គណៈ កម្មា ធិការ 

មជ្រឈិមន្រ បក្រស ពល ករ កូ រ៉្រ ខាង - 
ជើង  បាន ថ្ល្រង នៅ ក្នុង ស្រចក្តី - 
ថ្ល្រង ការណ៍ មួយ  ដ្រល បាន ធ្វើ 
ឡើង ដោយ ទ ីភ្នាក ់ងារ សារ ពត័-៌ 
មន មជ្រឈិម កូ រ៉្រ ផ្លូវ ការ ថា  លិ - 
ខតិន្រះ   គ ឺ« ជា ការ បងា្ហាញ គរំ ូ ល្អ 
មួយ អំពី ទំនាក់ ទំនង បុគ្គល 
យ៉ាង រ ឹ ងមំ និង ពិស្រស » រវាង 
លោក ដូ ណាល់  ត្រំ  និង លោក 
គីម  ជុង អ៊ុន ។  

 លោកស្រ ី បាន ថ្ល្រង ថា  យើង 
បាន ចាត់ ទុក ថា លិ ខិត ន្រះ ជា 

ការ វិនិច្ឆ័យ  ដ៏ ល្អ  និង ជា សកម្ម - 
ភព  មួយប្រកប ដោយភព- 
ត្រមឹត្រវូ   សម្រប ់ប្រធា នា ធបិ ត ី
អាម្ររិក  ដើម្របី បង្កើត ឲ្រយ មន 
កចិ្ច ខតិ ខបំ្រងឹ ប្រង ក្នងុ ការ រក្រសា 
ទំនាក់ ទំនង ល្អ  ដ្រល លោក       
ដូ ណាល់  ត្រំ  មន ជា មួយ 
លោក ប្រធាន របស់ យើង  តាម 
រយៈ ការ ផ្ញើ លិខិត ជា លក្ខ ណៈ - 
បុគ្គល ម្តង ទៀត  នៅ ព្រល - 
បច្ចុប្របន្ន  នៅ ព្រល មន ការ - 
លំបាក  និង ឧបសគ្គ ធំ ៗ   នៅ 

ក្នុង មធ្រយោ បាយ ន្រ ការ អភិ វឌ្រឍ 
ទំនាក់ ទំនង ទ្វ្រ ភគី  ហើយ 
យើង បាន គិត ថា  ន្រះ គួរ ត្រូវ 
បាន វាយ តម្ល្រ ខ្ពស់បំផុត » ។ 

លោក ស្រ ី បាន បន្ថ្រម ថា  នៅ 
ក្នុង លិខិត នោះ  លោក ក៏ បាន 
ពន្រយល់ ពី ផ្រន ការ ធ្វើ ឲ្រយ ទំនាក់- 
ទំនង រវាងកូរ៉្រខាង ជើង  និង 
សហរដ្ឋ អាម្ររិក  ល្អ ប្រសើរ 
ឡើង នងិ បាន បងា្ហាញ បណំង ផ្តល ់ 
ការសហការ  ក្នងុ ការ ប្រយទុ្ធ ប្រ ឆា ំង  
វីរុស កូរ៉ូណា ៕ Yonhap/SK

ក្រាុង ប៉្រាកាំងៈ  ប្រធាន អង្គការ សុខ-
ភព ពិភព លោក  បាន ជឿ ជាក់ ថា  
ការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង របស់ ប្រទ្រស ចិន  
ជាមួយ វី រុស កូ រ៉ូ ណា  បាន ផ្តល់ សញ្ញា 
ន្រក្តីសង្រឃឹម មួយ  ប៉ុន្ត្រ បញ្ហា ផ្រស្រង ៗ  
មួយ ចំនួន ទៀត ថា តើ យុទ្ធ សាស្ត្រ 
របស់ ក្រុង ប៉្រ កាំងអាច អនុវត្ត តាម 
ដោយ ក្រមុ ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀតដ្ររឬទ្រ   
ជា ពិ ស្រស ក្រុម ប្រទ្រស ប្រជា ធិប - 
ត្រយ្រយ លោកខាង លិច នោះ ។ 

 ប្រទ្រស ចិន  បាន រាយ ការណ៍ ថា  
មន ករណី ឆ្លង ថ្មី ក្នុង តំបន់ ត្រ ម្នាក ់គត់  
ក្នុង រយៈ ព្រល ៤ ថ្ង្រ មុន  ដោយ ច្របាស់-
ណាស់ វា បាន ធ្វើ ឲ្រយ មន ភព ចលា-
ចល  គួរ ឲ្រយ កត់ សម្គាល់ យ៉ាង ឆាប់-
រហស័ ដ្រល បាន ផ្ទុះ ឡើង ដបំងូ នៅ ក្នងុ 
ទី ក្រុង វូ ហាន ។ 

 ចំណ្រក ឯ  អ្នក ជំនាញ ខ្លះ បាន ព្រ-
មន ប្រឆាំង ការ ទទួល យក តួល្រខ 
របស ់ក្រងុ ប៉្រ កាងំ  នៅ ក្នងុ ការ វាយ តម្ល្រ 
ចំពោះ មុខ  ប្រធាន អង្គ ការ សុខ ភព 

ពិភព លោក  គឺ លោក ត្រ ្រដូស អ្រដ-
ហាណមូ  ហ្គ ឺប្រ៊ ី យ្រ ស៊សុ  បាន អះ អាង 
អពំ ីការ ជោគ ជយ័  នៅ ក្នងុ ការ ប្រយទុ្ធ-
ប្រឆាំង វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា របស់ 
ប្រទ្រស ចិន  « បាន ផ្តល់ ក្តី សង្រឃឹម 
សម្រប់ ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀត  នៅ លើ 
ពិភព លោក »។  

ប៉នុ្ត្រ ប្រទ្រស ចនិ  គ ឺជា ករណ ីពសិ្រស 
មួយ  ជា ចំណុច គ្រប់ គ្រង កណា្តាល  
កន្ល្រង ថា្នាក់ ដឹក នាំ កំពូល  ជា រដ្ឋ ផ្តាច់- 
ការនិយម របស់ បក្រស មួយ  ដ្រល បាន 
អនុញ្ញាត មិន ឲ្រយ មន ការ ខ្វ្រង គំនិត គ្នា  
ហើយ អាច ប្រមលូ ធន ធាន យ៉ាង ច្រើន 
ដើម្របី ដោះ ស្រយ បញ្ហា ត្រ មួយ ។ 

 កាល ពី ខ្រ មករា  ប្រទ្រស ចិន  បាន 
បិទ ទី ក្រុង វូ ហាន យ៉ាង មន ប្រសិទ្ធ-
ភព  ហើយ បាន ដាក់ ក្រុម អ្នក ស្រុក 
របស់ ខ្លួន ចំនួន ១១ លាន នាក់  ឲ្រយ នៅ 
ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ  យ៉ាង មន - 
ប្រសិទ្ធភព  ជា វិធាន ការ មួយ ដ្រល  
ខ្លនួ នៅ ព្រល នោះ   បាន យក តបំន ់មយួ 

ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ហឺ បុី  
ដោយ បាន ដាក ់មនសុ្រស ៥០ លាន នាក ់
ឲ្រយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ ។ 

 មនុស្រស នៅ ទូ ទាំង ប្រទ្រស ផ្រស្រង-
ទៀត  ក្រមុ អ្នក ស្រកុ  ត្រវូ បាន គ្រ លើក- 
ទឹក ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាំង ឲ្រយ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ។ 

ប្រជា ជន ចនិ រាប ់រយ លាន នាក ់ បាន 
បិទ ទា្វារ សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ យ៉ាង ស្មុគ-
សា្មាញ  ជា ទី ដ្រល គណៈ កម្មាធិ ការ 
ក្រប្ររខាង  អាច ចល័ត កងកម្លាំង 
ប៉ូលិស ច្រញ ចូល  ដោយ មន ន័យ ថា  
ការ ព្រម ព្រៀង អាច ត្រូវ បាន ឃ្លាំមើល 

យ៉ាង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ។ 
 អ្នក ស្រី ស្រសារូន  លី វីន  ជា សាស្តា្រ-

ចារ្រយ ផ្ន្រក វ្រជ្ជសាស្ត្រ  នៅ សាកល-
វិទ្រយោល័យ ម្រលប៊ន  បាន ថ្ល្រង ប្រប់  
AFP  ថា ៖« ត្រវូ ត្រ ធ្វើ ការ ទប ់សា្កាត ់វ ីរសុ 
ផ្លូវ   ដ ង្ហើម ន្រះ » ។ « អស់ រយៈ ព្រល ២ 
សបា្តាហ៍  ក្រយ ពី បាន បិទ ទី ក្រុង         
វូ ហាន  ដ្រល ច្របាស់ ណាស់  គឺ ជា រយៈ- 
ព្រល ន្រ ការ រីក រាល ដាល កាន់ ត្រ ខា្លាំង 
ឡើង   ហើយ ជា ចំនួន ន្រ ការ ឆ្លង វី រុស - 
កូ រ៉ូ ណា  បាន ចាប់ ផ្តើម ធា្លាក់ ចុះ វិញ នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស ចិន មួយ ន្រះ » ។ 

ការ ដាក់ សង្គម  និង ក្រុម មនុស្រស ឲ្រយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ កាន់ ត្រ-
ខា្លាងំឡើង  ត្រវូ បានគ្រ  ប្រើ ប្រស ់កម្រតិ 
ខុស ៗ  គ្នា តាម រយៈ ការ បង្កើន រឹត បន្តឹង 
ការ ធ្វើ ដំណើរ  នៅ តាម បណា្តា ប្រទ្រស 
អឺរ៉ុប ខ្លះ  ដោយ មន រដ្ឋ មួយ ចំនួន នៅ 
អា ម្រ រិក  បាន អនុវត្ត ចាត់វិធាន ការ 
យ៉ាង សម ស្រប ដើម្របីទប់ សា្កា ត់ការ- 
រាល  ដាល  ន្រ វីរុសន្រះ៕ AFP/SK

លោកត្រាំផ្ញើលិខិតជូនគីមជុងអុ៊នខណៈពិភពលោកប្រាឈមនឹងការរាលដាលន្រាវីរុសកូរូ៉ណា

យុទ្ធសាស្ត្រាទប់សា្កាត់វីរុសន ចិនជាគំរូមួយសម្រាប់ពិភពលោកអនុវត្តតាម
យន្តហោះ  ១  គ្រាឿង  ដឹក  ក្រាមុ  បុគ្គលិក ព្រាទ្រាយ ចំនួន ១៣៧នាក់ ច្រាញពី  ទី ក្រាងុ   សីុន យ៉ាង  ត្រាឡប់  មក ផ្ទះ វិញ ។ AFP រថយន្តក្រាងុ  ដឹក ក្រាមុ បុគ្គលិក   គ្រា ូព្រាទ្រាយ  ច្រាញពី  ទី ក្រាងុ   សីុន យ៉ាង  ត្រាឡប់ ទៅ  ផ្ទះ   វិញ   ក្រាយ  ជួយព្រាយា បាល ជំងឺកូ វីដ១៩។ AFP

បុគ្គលិក   ព្រាទ្រាយ  កំពុង ព្រាយាបាល អ្នក ជំងឺកូ វី ដ ១៩  នៅ  ឯមន្ទ ីរព្រាទ្រាយ មួយ   នៅ ទី ក្រាងុ  វូ ហាន។ AFP



មនុសស្ជតិ១ពាន់លាននាក់នៅទូទំាងពិភពលោកស្នាក-់
នៅផ្ទះខណៈចំានួនស្លាប់ដោយសរកូវីដ១៩ឡើងដល់១៣០០០នាក់
បុរីញូវយ៉កៈ មនុស្សជិត១

ពាន់លាននាក់នៅលើពិភព-
លោកត្ូវបានគ្រកឃើញថា
នឹងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួក-
គ្កាលពីថ្ង្សៅរ៍ ខណៈនៅ
តាមរដ្ឋមយួចនំនួរបស់អាម្រកិ
បានច្ញបញ្ជាឲ្យប្ជាជន
ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះស្ដៀងគ្នា
នឹងប្ជាជននៅក្នុងប្ទ្ស
អឺរ៉ុបខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់
ដោយសរការឆ្លងរកីរាលដាល
វីរុសកូរ៉ូណាផ្លូវដង្ហើមនៅលើ
សកលលោកបានកើនឡើង
ដល់ចំនួន១៣០០០នាក់។
ប្ជាជនអាម្រិកជាង៣

ភាគរយកំពុងរៀបចំជីវិតនៅ
ក្នុងដំណាក់កាលបិទមិនឲ្យធ្វើ- 
ដំណើរនៅក្នុងនោះមាននៅ
ក្នងុទីក្ងុញវូយក៉ឡសូអន្ជឺ
ឡស្នងិសុីកាហ្គោទីក្ងុ៣ក្នងុ

ចណំោមទីក្ងុដល្មានបជ្ា- 
ជនច្ើនបំផុតរបស់អាម្រិក
ដោយមានរដ្ឋមួយចំនួនទៀត
ត្ូវបានគ្រំពឹងថានឹងបង្កើន
ការរឹតត្បិតបន្ថ្មទៀត។
រដ្ឋញូវជើសុីបានកា្លាយជារដ្ឋ

របស់អាម្រិកចុងក្យបំផុត
នឹងដាក់ការរឹតត្បិតមិនឲ្យធ្វើ-
ដំណើរខណៈការឆ្លងរីករាល-
ដាលឆក់យកជីវតិមនសុស្យ៉ាង
ឆាប់រហ័សនៅទូទាំងពិភព-
លោកដោយបានបទិអាជីវកម្ម
បិទសលារៀននិងបង្ខំឲ្យ
មនុស្សរាប់លាននាក់ធ្វើការ
នៅតាមផ្ទះ។
បធ្ានាធបិតីអាមរ្កិលោក

ដូណាល់ត្ំបានថ្ល្ងប្ប់
សន្និសទីសរពត័៌មានមយួថា៖
«ន្ះគឺជាពល្វល្ាមយួដល្
ត្ូវច្ករំល្កការធ្វើពលីកម្ម

ជាតិ ប៉ុន្ត្វាក៏ជាព្លវ្លា
មួយផ្តល់តម្ល្ទៅឲ្យមនុស្ស 
ជាទីស្ឡាញ់របស់យើង»។  
«យើងនឹងទទួលបានជោគ-
ជ័យដ៏ធំធ្ង»។
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរ

វីរុសផ្លូវដង្ហើមមួយន្ះបាន
កើនឡើងដល់១២៧២៥នាក់
នៅទូទាំងពិភពលោកខណៈ
ប្ទ្សអុីតាលីបានរងការ-
វាយប្ហារយ៉ាងអាក្ក់បំផុត
បើតាមការរាយការណ៍ថា
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរយៈ-
ព្ល១ថ្ង្ជិត៨០០នាក់
ដោយមានអ្នកស្លាប់សរបុទាងំ- 
អស់ នៅក្នុងប្ទ្សមួយន្ះ
ជាង៤៨០០នាក់ហើយនៅ
ប្ទ្សអ្ស្ប៉ាញវិញបាន
រាយការណ៍ថាមានចំនួនអ្នក-
ស្លាប់ថ្មី បានកើនឡើងរហូត

ដល់៣២ភាគរយ។
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្-

ទ្សបារាំងបានហក់ឡើង
ពីចំនួន១១២នាក់ដល់៥៦២
នាក់ខណៈមន្ត្ីប៉ូលិសបាន
ថ្ល្ងថាក្ុមឧទ្ធមា្ភាគចក្និង
យន្តហះ្រដូនត្ូវបានកំពុង
ដាក់ពង្យដើម្បីជំរុញឲ្យ
រដា្ឋាភិបាលខតិខំប្ឹងប្ងដាក់
មនុស្សឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់
ពួកគ្។
បភ្ពប៉ូលសិជាតិបានថ្លង្

ថា៖«ក្ុមឧទ្ធមា្ភាគចក្នឹង
អាចជួយឲ្យយើងមើលឃើញ
ផ្ទដ្ីធធំ្ងវង្ឆា្ងាយនងិស្ថាន-
ការណ៍ទូលំទូលាយកាន់ត្
ច្បស់នៅក្នុងព្លវ្លាពិត-
ប្កដដើម្បីណ្នាំឲ្យមាន
ការល្បតនៅលើទឹកដីរបស់
ពួកគ្»៕AFP/SK

ប្រជាជននៅតាមបណ្តោយផ្វូនៅក្រងុសីុកាហ្គោកាលពថី្ង្រទី២១ខ្រមីនាឆ្នាំ២០២០ខណៈមនុស្រសជិត១ពាន់លាននាក់នៅទូទំាងពិភពលោកស្នាក់នៅផ្ទះ។AFP

WORLDwww.postkhmer.com ១១ថ្ង្ចន្ទទី២៣ែខមីនាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍

សន្តិសុខចាក់ទកឹថ្នាសំម្លាបម់្ររោគឲ្រយអតិថិជនលាងដ្រមុនចូលឱសថស្ថាន។AFP

ក្រងុអាដឌសីអាបាបាៈមជឈ្-
មណ្ឌលគប្់គង្នងិបង្ការជងំឺ
ឆ្លងអា្រហ្វិក(AfricaCDC)
បានបង្ហាញកាលពីថ្ង្សៅរ៍ថា
ចំនួនន្ករណីកូវីដ១៩ នៅ
ទូទាំងទ្វីបអា្រហ្វិក បានឡើង
ដល់១១១៤ករណីខណៈ
បទ្ស្អា្រហ្វកិចនំនួ៤០បាន
រាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជងំឺន្ះ
កាលពីរសៀលថ្ង្សៅរ៍។
លោកអាម៉្ដអូវ៉្លអនុ-

ប្ធានCDCអា្រហ្វិកបាន

បញ្ជាក់ប្ប់សរព័ត៌មានសីុន-
ហួកាលពីលា្ងាចថ្ង្សៅរ៍ថា
បទ្ស្អា្រហ្វកិចនំនួ៤០បាន
រាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លង
កូវីដ១៩ចំនួន១១១៤នាក់
ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បណា្តាល
មកពីជំងឺន្ះ បានឡើងដល់
២៨នាក់នៅទូទាងំទ្វបីអា្រហ្វកិ
ក្នុងរយៈព្លន្ះ។
យោងតាមអនុប្ធានCDC

បានឲ្យដឹងថាចំនួនករណី
ដ្លត្ូវបានបញ្ជាក់អះអាង

នោះ គឺករណីឆ្លងថ្មីជិត១០០
ករណីកាលពីថ្ង្សៅរ៍ដ្ល
ប្ទ្សអា្រហ្វិកចំនួន៣៩
បានរាយការណ៍ករណីឆ្លង
ចំនួន១០២១ត្ឹមព្ឹកថ្ង្
សៅរ៍ដោយបានធ្វើកណំត់ត្
ករណីថ្មីប្ហ្ល៩៣ករណី
ត្ឹមរសៀលថ្ង្សៅរ៍។
ដោយទទួលបានចំនួនអ្នក-

ស្លាប់ថ្មី៥នាក់ ដោយសរការ- 
រាតត្បតកូវីដ១៩ពីCDCអា-
្រហ្វិកកាលពីព្ឹកថ្ង្សៅរ៍ថម្

លើចំនួនអ្នកស្លាប់២៣នាក់
មុននោះដូច្ន្ះធ្វើឲ្យចំនួន
ស្លាប់សរបុបានឡើងដល់២៨
នាក់គិតត្ឹមរសៀលថ្ង្សៅរ៍។
លោកអូវ៉្ល ក៏បានបញ្ជាក់

ថាទ្វីបអា្រហ្វិក ស្ថិតក្នុងដំ-
ណាក់កាលផ្ទុះកូវីដ១៩ដំបូង
ខណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអត ្
ន្ការរាតត្បតន្កវូដី១៩នៅ
អា្រហ្វកិត្វូការ«វិធានការឆាប-់ 
រហ័ស»ដើម្បីបញ្ឈប់ការរាល-
ដាលជំងឺន្ះ៕Xinhua/PSA

ប្ទ្ស៤០នៅអា្រហ្វកិអះអាងថមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ចំានួន១១១៤នាក់

ទិដ្ឋភាពនៅតាមផូ្វប្រទ្រសអីុតាលីស្ងាត់ជ្រងំដោយសរឆ្លងកូវីដ១៩។Xinhua

ចំានួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅអីុតាលី...
 តពីទំព័រ ១...មនុស្សចំនួន

៧៩៣នាក់បន្ថ្មទៀតបាន
ស្លាប់ដោយសរវីរុសកូរ៉ូណា
ប្ភ្ទថ្មីនៅអុីតាលីក្នងុរយៈ-
ព្ល២៤ម៉ាងមុនដោយធ្វើឲ្យ
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្ទ្ស
ន្ះកើនឡើងរហូតដល់
៤៨២៥នាក់។ចនំនួករណីឆ្លង
វីរសុកូរ៉ូណាន្ះបានកើនឡើង
រហូតដល់៤២៦៨១នាក់ដោយ
មនិបានរាប់បញ្ចលូជាមយួអ្នក- 
ជាសះស្បើយនិងស្លាប់ទ្។
ប្ធានបង្ការជំងឺឆ្លងសុីវិល

លោកអ្នជីឡូប៊ូររលីលីបាន
ថ្ល្ងប្ប់សន្និសីទសរព័ត៌-
មានមួយថាអ្នកជាសះស្បើយ
បានកំពុងកើនឡើងគួរឲ្យកត់-
សមា្គោល់ដោយមានអ្នកជាសះ- 
សប្ើយថ្មីចនំនួ៩៤៣នាក់បាន
បក្ាសកាលពីថ្ងស្ៅរ៍ហើយ
ចំនួនសរុប បានឡើងដល់
៦០៧២នាក់។
ខណៈសម្ប់មនុស្សចំនួន

៤២៦៨១នាក់បច្ចុប្បន្នបាន
រកឃើញវិជ្ជមាននិងមនុស្ស
ប្ហ្ល២២១១៦នាក់ក្នុង
ចំណោមពួកគ្ គឺស្ថិតនៅ
ក្មការដាក់ឲ្យនៅដាច់-
ដោយឡ្កពីគ្និងមនុស្ស
ចំនួន១៧៧០៨នាក់ផ្ស្ង-
ទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរ-
ព្ទ្យហើយមនុស្ស២៨៥៧
នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាល

យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។
ប្ធានវិទ្យាស្ថានសុខាភិ-

បាលជាតិ(ISS)លោកសុីលវី-
អូប៊្ូសហ្វឺររី បានថ្ល្ងប្ប់
សន្និសីទកាស្តថា៖«ការឆ្លង
វីរុសកូរ៉ូណានៅត្ស្ថិតក្នុង
កម្ិតខ្ពស់»។
លោកប៊្ូសហ្វឺររី បានថ្ល្ង

បន្ថ្មថាការរីករាលដាលជំងឺ
កូវីដ១៩ត្ូវបានរកឃើញនៅ
តាមតបំន់ជាច្ើនប៉នុ្ត្ស្ថតិនៅ
ក្នុងចំនួនកំណត់នៅឡើយ។
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

«រហូតមកទល់ពល្ន្ះហត្-ុ 
ផលសំខាន់នៅពីក្យការ- 
រឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរុឹងដ្លរដា្ឋា- 
ភិបាលបានដាក់ទៅលើការធ្វើ- 
ដំណើររបស់ប្ជាជនគឺដើម្បី
បញ្ចៀសជងំឺន្ះមិនឲយ្រាលដាល
ព្ញប្ទ្សខណៈដ្លខ្លួន
កំពុងធ្វើការប្យុទ្ធប្ឆាំងនៅ
តាមតំបន់ដ្លប៉ះពាល់ខា្លាំង»។
នៅក្នុងកិច្ចប្ឹងប្ងថ្មីដើម្បី

កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់
ប្ជាជន ដោយមានបំណង
បញ្ឈប់ការរាលដាលនិង
បញ្ចៀសប្ព័ន្ធសុខភាពសធា-
រណៈមិនឲ្យមានមនុស្សច្ើន
ព្កនោះ សួនច្បរសធារ-
ណៈនៅទូទាំងប្ទ្សត្ូវ
បានបិទចាប់ពីព្ឹកថ្ង្សៅរ៍
បនា្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីក្សួង-
សុខាភិបាល៕Xinhua/SK
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ក្រុងសុីដនី : កីឡា ករ គ្រីឃីត ឆ្នើម 
របស ់អសូ្ដ្រល ី Shane Warne ផ្អាក 
ផលិត ស្រ ជីន  ដ្រល លោក ជា សហ- 
កម្មសិទ្ធិ  ដើម្របី ងាក មក ផលិត ទឹក- 
សម្អាត  ដ្រ សម្រប់ ផ្គត់ ផ្គង់ តាម មន្ទីរ- 
ព្រទ្រយ ក្នុង កាលៈទ្រសៈ ដ៏ លំបាក ន្រះ ។ 

តារា គ្រឃីតី ដ្រល បាន ល្រង  ១៤៥ 
ប្រកតួ បាន ឆ្លើយ តប នងឹ សណំើ របស ់
នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រី  ស្កុត  ម៉ារីសុន ដល់ 
ក្រុមហ៊ុន នានា ក្នុង ការ ជួយ ទៅតាម 
លទ្ធភាព អឡំងុ ព្រល មន វបិត្ដ ិផ្ទុះ វរីសុ 
កូរ៉ូណា ន្រះ ។ 

លោក Warne បាន ឲ្រយ ដឹង នៅ លើ 
ទំព័រ អុីនស្ដក្រម របស់ ខ្លួន ថា ៖ « ន្រះ 
គឺជា វ្រលា ដ៏ លំបាក សម្រប់ ពលរដ្ឋ 
អសូ្ដ្រល ី ហើយ យើង ទាងំ អស ់គ្នា ត្រវូ 
ធ្វើ អ្វ ីដ្រល យើង អាច ធ្វើ បាន ដើម្រប ីជយួ 

ដល់ ប្រព័ន្ធ សុខាភិបាល ក្នុង ការ 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជំងឺ ន្រះ  និង សង្គ្រះ 
ជីវិត មនុស្រស »។ 

លោក បាន  និយាយ  ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុំ 
រីករាយ ដ្រល SevenZeroEight 
មន សមត្ថភាព អាច ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី ការ 
ផលិត ស្រ មក ផលិត ទឹក សម្អាត ដ្រ 
និង លើក ទឹក ចិត្ដ ឲ្រយ ក្រុមហ៊ុន ដទ្រ 
អនុវត្ដ ប្រប ន្រះ ដ្ររ »។ 

លោក Warne ជា សហ ស្ថាបនិក 
ក្នុង ក្រុមហ៊ុន ជាមួយ គ្រូ ព្រទ្រយ វះ កាត់ 
ល្របី ឈ្មោះ  ២នាក់ ទៀត ដោយ មន កិច្ច- 
ព្រម ព្រៀង ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក សម្អាត ដ្រ ដល់ 
មន្ទីរ អូស្ដ្រលី ខាង លិចចំនួន ២។ 

ក្រុមហ៊ុន បាន ឈប់ ផលិត ស្រ ជីន 
កាល ពី សបា្ដហ៍មុន ហើយ ព្រល ន្រះ 
កំពុង ផលិត ទឹក សម្អាត ដ្រ ដ្រល មន 

ជាតិ អាកុល ៧០ភាគ រយ ។ 
តារា គ្រឃីតី ដ្រល មន អ្នក គទំ្រ លើ 

បណា្ដាញ សង្គម មួយ រូប ដ្ររ នោះ បាន 
លើក ឡើង ថា ៖ « អស្ចារ្រយ ណាស់ 
Warne និង ក្រុម ការងារ ។ យើង ត្រូវ 
ធ្វើ ជា គំរូ គ្រ នៅ ក្នុង សហគមន៍  ហើយ 
យើង នៅ ទី ន្រះ រហូត »។ 

សកម្មភាព ន្រះ ស្រដៀង នឹង វិធាន-
ការ របស់ ក្រុមហ៊ុន ផលិត ស្រ ក្នុង 
ប្រទ្រស អៀរឡង់  ដោយ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ 
មក ផលតិ ទកឹ សម្អាត ដ្រ  ខណៈ បណា្ដា 
ប្រទ្រស នានា កំពុង ត្រ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង 
នឹង ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម កូវីដ -១៩ ។ 

គិត ត្រមឹ ចុង សបា្ដហ៍មុន  អូស្ដ្រលី  
មន អ្នក ឆ្លង វីរុសកូរ៉ូណា ចំនួន  ៧៨៥ 
ករណ ី នងិ មន មនសុ្រសស្លាបយ់ា៉ាង តចិ  
ចំនួន ៧នាក់ ៕ AFP/HR រូបតំណាង:កន្ល្រងបិតស្រជាច្រើនបានប្រក្លាយជាទីផលិតទឹកលាងដ្រ។រូបថត AFP

តារាគ្រឃីីតអូស្ដ្រលីប្រក្លាយក្រមុហុ៊នស្រមកផលិតទឹកលាងដ្រជួយមន្ទរីព្រទ្រយ

ស៊ុងសុវណ្ណនី

ភ្នំព្រញៈ ព្រ ល  
ថ្មីៗ ន្រះ តារា - 
ចម្រៀង  ប្រុស 
នៅទ្រន ំថោន-   
លោក   ករណុា 
ព្រជ្រ បង្កើត 
នូវ  ភាព ភា្ញាក់- 

ផ្អើល  ដល់ មហា- 
ជន   តាម បណា្ដាញ 

សង្គម  ជាមួយ   សរ - 
បង្ហើរ  តាម  ហ្វ្រសប៊ុក  
ដ្រល  ពាក់ ព័ន្ធ រឿង-  
ច្រញ  បទ ចម្រៀង ថ្មី      
និយាយ  ពី កូវីដ ១៩ 

មន  ចំណងជើង ថា 
«កូរ៉ូណា ចិត្តព្រ ផ្រស្រ» ។  

សរ  ន្រះ ត្រូវ បាន គ្រ 
ឃើញ លោក បង្ហោះ-  
ខណៈ   វត្តមន   រីក រាល- 
ដាល  ន្រជំងឺកូវីដ  ១៩ 
កាន់ ត្រ កើន ឡើង មន 
ចំនួន ច្រើន ក្នុង ប្រទ្រស  
កម្ពជុា   ហើយ  ធ្វើឲ្រយ ប្រជា- 
ជន    មន ការ ភ័យ ខា្លាច 
ជា ពិស្រស    គ្រសួរ ទំាង- 
ឡាយ  ដ្រល ជិត ដល់ ថ្ង្រ  
រៀប ចំ មង្គល  ការ កូន-  
កំលោះ កូន  ក្រមំុ ខ្លនួ  ត្រ 
បាន  ផ្អាក ជា បន្ត បនា្ទាប់ 

មក  នោះ ក៏ ជះ ឥទ្ធិពល  ដល់ការ ងារ 
របស់   ក្រុម  អ្នកសិល្របៈអត់ ចំណូល ពី 
សិល្របៈ  នា រយៈ ព្រល ន្រះ   ផង ដ្ររ ។ ជាក់- 
ស្ត្រង  តារា ចម្រៀង ប្រសុ លោក  ករណុា 
ព្រជ្រ បាន បង្ហោះនូវ  សរ  ថា៖  «បទ ថ្មី 
របស ់ ខ្ញុំ: កូរ៉ូណា ចិត្តព្រ ផ្រស្រ»។

ទោះ  ប ីជា មន ការ បង្ហោះ សរ យា៉ាង- 
ច្របាស ់   ក្នងុ គណន ីហ្វ្រសប៊កុ  របស ់តារា 
ចម្រៀង   ប្រុស   នៅ ទ្រនំ  ថោន  ពិតៗទៅ 
ហើយ  ម្រនក្ត ី  ក ៏នៅ ត្រ មន ការ សង្រសយ័ 
ព ីអ្នក ល្រង  បណា្ដាញ សង្គម ថា តើ តារា 
ចម្រៀ ង ប្រុ ស     រូប ន្រះ  នឹង ត្រៀម ច្រញ 
បទ ចម្រៀង ថ្ម ីនោះ  ពតិម្រន    ឬ ក ៏យា៉ាង 
ណាហ្ន ?

តារា  ចម្រៀង ប្រុស ដ្រល ឈរ ជើង 
នៅ  ផលតិ កម្ម ថោនយរូ រហតូ ធា្លាប ់បាន  

កា្លាយជា អ្នក គ្រប់គ្រង នៅ ផលិត កម្ម 
ចម្រៀង មយួ រយៈ   លោក ករណុា ព្រជ្រ  
ប្រប ់មក ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ទាងំ ផ្ទុះ សណំើច  
ទាក់ ទ ង  បទ ចម្រៀង ថ្មី ន្រះ ថា ៖  « អូ !  
អត់ ទ្រ ខ្ញុំ គ្រន់ ត្រ ផុស ល្រង ប៉ុណ្ណោះ  
មិន មន  បំណង ចង់ ច្រញ បទ ចម្រៀង   
អ្វី ទ្រ  ព្រះ ខ្ញុំ បាន ផ្អាក ច្រញ ចម្រៀង - 
យូរ   ណាស់ មក ហើយ  តាំង ពី បា៉ា របស់ 
ខ្ញុំ   ធា្លាក់ ខ្លួន ឈឺ មក ម្ល្រ៉ះ» ។

  លោក  ករុណា ព្រជ្រ ក៏ បាន  បង្ហើប 
បន ្ត ថា ៖  « តាម ការ ពិត ទៅ ខ្ញុំ មន-  
បំណង  ចង់ បញ្ច្រញ បទ ចម្រៀង ថ្មីនៅ 
រដូវ  ចូល ឆា្នាំ ខាង  មុខ  ដោយ ត្រៀម រួច 
ប្រហ្រល  ៣ ទៅ ៤ បទ ដ្ររ ប៉ុន្ត្រ  មក 
មន    ជំងឺ កូរ៉ូណា ទើប ត្រូវ ផ្អាក វិញ  
ប្រហ្រល    ចាំ ដល់ ជំងឺ ន្រះ  ស្ងប់ ស្ងាត់  

ទៅ  វិញ សិន  ទើប គិត ទៀត ព្រះ វា ប៉ះ- 
ពាល ់ ច្រើន ដ្ររ ការងារ ក្នុង សិល្របៈ  ត្រូវ 
ផ្អាក  អស ់ហើយ  ការ ប្រគ ំតន្រ្ត ីអ ីក ៏ផ្អាក  
អ្នក  នៅ ក្នងុ សលិ្របៈត្រវូ ឈប ់ ខ្ញុ ំអ ីនៅ ត្រ 
ផ្ទះ  ញ៉ាំ បាយ  ហើយ  ក៏ គ្រង  មិន ខុស 
គ ្នា នោះ ទ្រ បាន ត្រមឹ ត្រ សង្រឃមឹ ថា ជងំ ឺ
ន្រះ ឆាប់ បាត់ ទៅ វិញ ចុះ»។ 

  គួរ បញ្ជាក់ ថា ចាប់ តាំង ពី  បាន ផ្អាក 
ច្រញ បទ ចម្រៀង ថ្មី ៗ មក លោក  -  
ករុណា ព្រជ្រ ក៏ ទើប ត្រ  បញ្ច្រញ បទ 
ចម្រៀង ថ្មី  ដ្រល មន អត្ថន័យ រៀប រាប់ 
ទាក ់ ទង ជា មួយ ឪពុក របស់ លោក-  
ផ្ទាល់ ផង ដ្ររ គឺ បទ   «បា៉ា ខ្ញុំ កា្លាយជា 
មនុស្រស រុក្ខ ជាតិ ទៅ ហើយ » ។

ទោះ បី ជា  តារា ចម្រៀង ប្រុស ជើង - 
ចាស់    ករុណា ព្រជ្រ ផ្អាក ច្រញ បទ- 
ចម្រៀង ពិត ម្រន ប៉ុន្ត្រ លោក បាន-  
បញ្ជាក ់ ថា នៅ ត្រ ចលូ រមួ កម្ម វធិធី ំ ៗ  ដ្ររ 
ដូច  ជា  កម្ម វិធីទូរទស្រសន៍ ផ្រស្រង ៗ   ក្នុង 
នាម ខ្លួន ជា អ្នក តំណាង  របស់ ផលិត - 
កម្ម ថោន  ។

លើសពី ន្រះ តារា ចម្រៀង ប្រុស-  
ករុណា ព្រជ្រ ក៏  បញ្ជាក់ ពី ស្ថាន ភាព 
ជំងឺ   ឪពុក លោក  ផង  ដ្ររ ថា ៖  « គត់ 
មន  ជំងឺ ដាច់ សរស្រ ឈាម ខួរ ក្របាល - 
ហើយ គត់ ក៏ មន អាយុ ច្រើន ហើយ 
ចូល  ៧០ឆា្នាំ ហើយ ពួក យើង មិន - 
សង្រឃមឹ   ថា  គត ់នងឹ ជា វញិ នោះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ 
យើង   ក៏ នៅ ត្រ ព្រយាយាម មើល ថ្រ  គត់ 
ឲ្រយ    អស់ ពី លទ្ធ ភាព  ទោះ បី ជា គត់ - 
ល្រង   ស្គាល់ អ្នក ណា ក៏ ដោយ »៕

តារាចម្រៀងប្រសុទ្រនំថោនករុណាព្រជ្របង្ហើរសាររឿងវីរុសកូរូ៉ណា។រូប ហ្វ្រសប៊ុក 

តារាប្រសុទ្រនំថោនករុណាព្រជ្របកស្រយ
រឿងថាខ្លនួនឹងច្រញបទថ្មពីាក់ព័ន្ធវីរុសកូរូ៉ណា
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ក្រុង ប៉ារីស : ខណៈ អតិថិជន 
អន្ទះសា ចតិ្ដ នៅ ជុវំញិ ពភិពលោក ទញិ 
កៃដាស បង្គន់  និង នំមៃសៅ ប៉ាសា្ដា 
ពលរដ្ឋ បរាំង នាំ គ្នា ចូល ហាង នំ 
សមៃកុ ទញិ នបំុង័  ដោយ បរម្ភ ខ្លាច ខ្វះ 
សៃបៀង សមៃប់ ទទួល ទាន បៃចាំ ថ្ងៃ  
ខណៈពួកគៃ តៃូវ សម្ងំ រង់ ចាំ ថ្ងៃ ពៃយុះ - 
កូរ៉ូណា បោក បក់ ផុត ទៅ ។ 

បៃទៃស ដៃល មាន បៃជាជន ៦៧ 
លាន នាក់ នៅ តៃ ទទួល ទាន នំប៉ុង វៃង 
បៃមាណ ៩ពាន ់លាន ដើម រៀង រាល ់ឆ្នា ំ
បន រៀបចំ ការ បៃកួត ធ្វើ នំបុ័ង វៃង បៃ- 
ចាំ ឆ្នាំ ក្នុង ទីកៃុង ប៉ារីស ។ 

អ្នក ដតុ ន ំគជឺា អ្នក ជនំញួ សខំន ់តចិ 
តចួ ដៃល តៃវូបន អនញុ្ញាត ឲៃយ បន្ដ បើក 
ទា្វារ អាជវីកម្ម នៅ បៃទៃស បរាងំ កៃម 
វិធានការ រឹតបន្ដឹង ឲៃយ ពលរដ្ឋ សម្ងំ នៅ 
តៃ ក្នុង ផ្ទះ តាំង ពីសប្ដាហ៍ មុន  ។ 

លោក  Addenour Koriche អ្នក 
គៃប់ គៃង ផ្នៃក លក់ នៅ ហាង នំ  ដៃល 

លក់ នៅ ផៃសារ ទំនើប មួយ នៃភាគ ខង- 
ជើង កៃងុ ប៉ារសី នយិាយ   ថា ៖ « អតថិ-ិ
ជន របស់ យើង មាន ការ កើន ឡើង ទ្វៃ- 
ដង តាំងពី ថ្ងៃចន្ទ ។ ពៃល នៃះ យើង 
លក់ នំបុ័ង វៃង ៨០០ដើម ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ 
កាល ពមីៃសលិ មញិ ជាកស់្ដៃង យើង អត ់

មាន នបំុង័ វៃង សល ់សមៃប ់លក ់រហតូ 
ដល់ ម៉ាង ៣រសៀល នោះទៃ »។ 

ហាង ន ំមាន គនំសូ ឲៃយ ភ្ញៀវ ឈរ រងច់ា ំ
ក្នងុ គមា្លាត យា៉ាង តចិ ១ ម៉ៃតៃ  ក្នងុ ការ- 
ទប់ ទល់ នឹង ការ រីករាល ដាល នៃ វីរុស 
ករូ៉ណូា  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ឆ្លង មនសុៃស ជាង ១ 

មុឺន នាក់ និង សមា្លាប់ មនុសៃសលើស ពី  
៣០០នាក់ នៅបៃទៃស បរាំង ។ 

មាន ហាង នំ បៃមាណ ៣៣ ០០០ 
ទតីាងំ នៅ ទទូាងំ បៃទៃស បរាងំ  ដោយ 
ហាង ន ំមយួ សមៃប ់បមៃើ អតថិជិន ២ 
ពាន់ នាក់ជា មធៃយម។ 

ខណៈ បៃទៃស បរាំង នំបុ័ង គឺជា 
អាហារ  ចមៃបង   Dominique Anract 
បៃធាន សហព័ន្ធ ជាតិ ហាង នំ និង នំ 
មៃសៅ ប៉ាសា្ដា បន ឲៃយ ដងឹ ថា ឧសៃសាហកម្ម 
នៃះ បន ជលួ មនសុៃស  ១៨មុនឺ នាក ់ក្នងុ 
បៃទៃស បរាំង ៕ AFP/HR 

ផ្រសារ ទំនើប មាន ធ្នើ រ ត្រ គ្មាន នំប័ុង រីឯ  ហាង នំដុត មនុស្រស តម្រង់ជួរ ចំាទិញ។ រូបថត AFP ប្រទ្រស បរាំង មាន ហាង នំ ប្រមាណ ៣៣០០០ ទូទាំង ប្រទ្រស ។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋបារំាងសម្រកុទិញនំប័ុងស្ដកុទុកព្រលត្រវូសម្ងំក្នងុផ្ទះមួយរយៈ

ក្រុង ស៊ាងហ្រ :   ស្ដៃី ចំណាស់  ់ ផ្ដើម 
ចៃញ មក  រាំ ហាត់បៃណ  តាម សួន។ 
ភោជនយីដា្ឋាន បើក  ទទលួ ភ្ញៀវ។ ចរា-
ចរណ៍ និង រោង ចកៃ បើក ដំណើរ  ការ 
ឡើង វញិ  ហើយ   វា ជា សញ្ញាបញ្ជាក ់  ថា 
ចិន កំពុង តៃបង្ហាញភាពស្ញប់ស្ញៃង 
ចៃញ ពី វីរុស កូរ៉ូណា  សនៃសឹមៗ ហើយ ។ 

ប៉ុន្ដៃ  ភាព ធូរ សៃបើយ    ពី ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម 
កវូដី-១៩ នៃះ ក ៏មនិ អាចធ្វើ ឲៃយ ពលរដ្ឋ 
វិលតៃឡប់ទៅ ជីវិត ដូច ដើម វិញដៃរ ។

ការ ពាក់ មា៉ាស់  និង ការ ពិនិតៃយ កម្ដា 
ខ្លនួ   នៅ តៃ បន្ត អនវុត្តតាម ទតីាងំ ភាគ- 
ចៃើន ហើយ  ភោជនយីដា្ឋាន នានា  តមៃវូ 
ឲៃយ ភ្ញៀវ   « រកៃសា គមា្លាត សង្គម » ដៃល 
ហាក ់  មនិ ងយ សៃលួ សមៃប ់បៃទៃស 
មាន  ចំនួន បៃជាជន ចៃើន បំផុត ក្នុង 
លោក នៃះ ឡើយ ។ 

ជន ចូល និវត្ដន៍ កៃុង ប៉ៃកាំង អ្នកសៃី 
វា៉ាង ហ៊ុយសៀន អាយុ ៥៧ឆ្នាំ ស្ថិត 
ក្នុង ចំណោម ស្ដៃី វ័យ ចំណាស់ ដៃល 
ធា្លាប់ រាំ ហាត់ បៃណ តាម សួន សាធា- 
រណៈ  តៃបច្ចបុៃបន្ន ដោយ តៃវូ រកៃសា គមា្លាត 
ព ីបគុ្គល មា្នាក ់ទៅ បគុ្គល មា្នាក ់រហតូ ដល ់
ចមា្ងាយ ៣ម៉ៃតៃ ។ 

ប៉ុន្ដៃ អ្នកសៃី បន និយាយ ទៀត ថា ៖ 
« មនុសៃសគៃប់ រូប មាន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន  
និង រកៃសា គមា្លាត ពី គ្នា ឲៃយ ឆ្ងាយ ដើមៃបី 
ចៀស វាង ការ ឆ្លង »។ 

ដោយ មាន ចំនួន មនុសៃស សា្លាប់ ជាង 
៣ ២០០នាក ់នងិ ឆ្លង សរបុ ជាង ៨១- 
០០០ នាក ់ ការ ផ្ទុះ វរីសុ ករូ៉ណូា បន  ធ្វើ 
ឲៃយ បៃទៃស ក្នុង ពិភពលោក បៃកាស 
អាសន្ន។ 

ការ ធ្វើដំណើរ បៃចាំ ថ្ងៃ ទៅកាន់ 

ទីកៃុង សៃដ្ឋកិច្ច សា៊ាងហៃ មានការ- 
មមាញឹក  ហើយ តំបន់ ធា្លាប់ រឹត បន្តឹង 
មួយ ចំនួន ក៏ តៃូវបន បន្ធូរ ចៃើន ។ 

ទោះជាយា៉ាងណា ខៃត្ដ  និង ទីកៃុង 
ជា ចៃើន  ទៀត  ដូចជា សា៊ាងហៃ ពៃល 
នៃះ តមៃវូ ឲៃយ ពលរដ្ឋ បង្ហាញ កម្មវិធី ដោន- 
ឡូដ កូដ QR លើ ទូរស័ព្ទដៃ របស់ ខ្លួន  
ដៃល ចាត់ ចំណាត់ ថា្នាក់ « បៃតង » «លឿង » 

នងិ « កៃហម » អាសៃយ័ លើ ការតាម- 
ដាន ពី កមៃិត ទីតាំង ដៃល ពួកគៃ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅកាន់ តំបន់ បៃឈម ហានិ- 
ភ័យ បំផុត  មុន ពៃល ចូល ទៅ ដល់ 
កន្លៃង ជំនួញ ។ 

បុគ្គលិក ថៃទាំ ក្មៃង  ឡៃ ជិនហ្វៃង 
អាយុ ៤១ឆ្នាំ ខណៈ ដើរ នៅ ម្ដុំ ពា-
ណិជ្ជកម្ម លៃបី កៃុង សា៊ាងហៃ បន 

នយិាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំមាន អារម្មណ ៍ថា អ្នក 
ឆ្លង វីរុស មិន តៃូវ បន ឲៃយ ដើរ ហើរ ទៃ 
ហើយ  អ្នក ដៃ ល អាចដើរ ហើរ បននោះ  
សទុ្ធ តៃ មនសុៃស  មាន សវុត្ថ ិភាព។ ដចូ្នៃះ 
យើង ហា៊ាន ធានាថាមិនឆ្លងត  ទៃ»។ 

ហាង កាហ្វៃ  និង តំបន់ ទៃសចរណ៍ 
មួយ ចំនួន បន បើក ទា្វារ ឡើងវិញ  
ហើយ ពលរដ្ឋ ទីកៃុង ធំ បំផុត របស់ ចិន 
បន នាំ គ្នា មក លៃង កីឡា កៃបាច់ គុន 
ថៃជិ តាម ដង សួន  ឬ ថត រូប សៃលហ្វី 
តាម មាត់ ទន្លៃ ដ៏ សៃស់បំពៃង  កៃម 
កម្ដាថ្ងៃ នា និទាឃ រដូវ ។ 

បុ៉ន្តៃ របួស សៃដ្ឋកិច្ច នៅ តៃ បន្ដ  ដោយ 
កណំើន  អ្នក អត ់ការងរ ធ្វើ  ហើយ មខុ- 
ជំនួញ ជា ចៃើន តៃូវ បិទ ទា្វារ ។ 

លោក  Cai Qizhen អាយុ ៥២ឆ្នាំ 
ដៃល បើក ភោជនីយដា្ឋាន តូចមួយ  
ក្នុង កៃុង សា៊ាងហៃ  បន និយាយ ថា ៖ 
«កាល ពី ឆ្នាំ មុន មុខ ជំនួញ របស់ ខ្លួន 
ធា្លាប ់ តៃ កាក ់កប តៃ ពៃល នៃះ ខ្ញុ ំតៃវូ បទិ 
តៃឹម ម៉ាង ៣រសៀល  ដោយ អត់ មាន 
អ្វី ធ្វើ សោះ »៕ AFP/HR 

ប្រជាជន ចិន ចាប់ផ្ដើម បង្ហាញវត្តមាន នៅ សួនច្របារសធារណៈ   ដោយមិនភ្ល្រច ពាក់មា៉ាស់ និង រក្រសា គមា្លាត សង្គម។ រូបថត AFP

ស្ត្រីចំណាស់ ចាប់ផ្ដើម ច្រញមក ហាត់ប្រណ នៅ ក្រុង ប៉្រកាំង។ រូបថត AFP ប្រជាជនចិន ដើរផ្រសារ ទិញគ្រឿង សង្ហារិម នៅក្រុមហ៊ុន  IKEA។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋចិនផ្ដើមស្រស់-
បំព្រងខណៈប្រជាជន
ប្រទ្រសផ្រស្រងសម្ងំក្នងុផ្ទះ



រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការធ្វើ-
ដំណើរជិតឆ្ងាយពោរព្រញដោយ
ភាពសប្របាយរីករាយនិងបាន
ជួបលាភសកា្ការៈ។សុខភាពរាង-

កាយមាំមួនរហ័សរហួននាំឲ្រយមានប្រជ្ញាវាងវ្រ
អាចសម្រចចតិ្តបានល្អប្រសើរ។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទាននានានឹងបានផលចំណ្រញគួរជទី-
ព្រញចតិ្ត។ចពំោះបញ្ហាស្ន្រហាគសូ្ន្រហ៍ទាមទារ
ការថ្នាក់ថ្នមនិងច្រះយកចិត្តទុកដ ក់ខ្ពស់។

 ថ្ងៃ១៥រោចខៃផល្គនុឆ្នាកុំរឯកស័កព.ស.២៥៦៣តៃវូនឹងថ្ងៃចន្ទទី២៣ខៃមីនាឆ្នា២ំ០២០

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះនិងនព្វគៃះនៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរដៃាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃនិងទំនៀមទម្លាប់នៃកៃសួងធម្មការនិងសាសនា។

ហោរាសាស្តៃបៃចាំថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទាននានានឹងទទួល
បានផលចំណ្រញយ៉ាងគាប់ចិត្ត។
ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញគឺគូស្ន្រហ៍

មានការយល់ចិត្តគា្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងល្អ។
រីឯការនិយយស្តីច្រើនធ្វើឲ្រយអ្នកដទ្រគោរព-
ស្រឡាញ់។ចំពោះការធ្វើដំណើរកម្រសាន្តទៅកាន់
ទីនានាមានសុខសុវតិ្ថភាព។លាភសកា្ការៈវិញ
នឹងទទួលបាននូវផលគួរជទីព្រញចិត្តផងដ្ររ។

រាសីស្រុតចុះ។កត្តាទឹកចិត្តច្រើន
ត្រប្រកបទៅដោយស្រចក្តីមោហៈ
ពោលគឺប្រើជំនឿជជងការពិចារ-
ណា។រឯីការប្រកបរបររកទទលួ-

ទានផ្រស្រងៗត្រូវមានការពិចារណាពីហានិភ័យ
បានល្អិតល្អន់មុននឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង
ផ្រស្រងៗ។ចណំ្រកស្រចក្តសី្ន្រហាត្រវូប្រងុប្រយត័្ន
ចំពោះទំនាស់ដោយសារមានជំនឿដ្រលខ្វះការ-
ពិចារណាឲ្រយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រយនោះឡើយ។

រាសីមធ្រយម។ ការប្រកបរបររក-
ទទលួទានផ្រស្រងៗ នងឹបានផលល្អ
សមស្របជមួយការចំណាយ។
លោកអ្នកខិតខំបំព្រញការងារ-

ប្រកបទៅ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រឹងប្រង
អស់ពីសមត្ថភាព។រីឯការនិយយស្តីអាចមាន
ភាពលើសលស់ឬខ្វះខាត។ ចំណ្រកឯបញ្ហា-
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍គឺមានការយល់ចិត្តគា្នាធម្មត។
ចំពោះលាភសកា្ការៈបានផលបង្គួរប៉ុណ្ណោះ។

រាសឡីើងខ្ពសត់្រដ្រត។លោកអ្នក
មានទឹកចិត្តប្រកបដោយក្តីម្រត្តា-
ករុណាគា្នាទៅវិញទៅមក។ បញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍ច្រះយកចិត្តទុក-

ដក់ចំពោះគា្នាបានយ៉ាងល្អ។ រីឯការប្រកបរបរ-
រកទទួលទា នផ្រស្រងៗ បានផលលើសពីសព្វដង
ដោយសា រត្រការពោលវាចាទន់ភ្លន់ទៅកាន់អ្នក-
ផងធ្វើឲ្រយគ្រស្រឡាញ់ចូលចិត្ត។ ការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីផ្រស្រងៗ ត្រងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព៕

រាសីឡើងខ្ពស់។មានសុខភាពផ្លូវ-
កាយល្អ ទឹកចិត្តមានស្រចក្តីម្រត្តា-
ករណុាដល់មនសុ្រសទាងំឡាយ។រឯី
ការនិយយស្តីសុភាពរាបសានិង
ទន់ភ្លន់មុងឺមា៉ាត់។ថ្ង្រន្រះលោកអ្នក

មានសមត្ថភាពអាចបំព្រញការងារផ្រស្រងៗឬ
រកសុីផ្រស្រងៗ។ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
មានសុវត្ថិភាពល្អ។ រីឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញគឺថ
មិនមា នអ្វីនាំឲ្រយលោកអ្នកព្រួយបារម្ភឡើយ។

រាសលី្អបង្គរួ។លោកអ្នកមានស្វយ័-
ភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុងការសម្រចចិត្ត
ផ្រស្រងៗ។ រីឯការប្រកបរបររក-
ទទួលទានផ្រស្រងៗត្រងត្រហា៊ានប្រ-

ឈមហា និភ័យខ្ពស់ហ្រតុន្រះគប្របីមានការថ្លឹង-
ថ្ល្រងពីហានិភ័យនិងភាពជោគជ័យឲ្រយបាន
ច្របាស់លាស់ព្រមទំាងមានយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយ
ហានិភ័យផងដ្ររទើបជការប្រសើរ។ចំពោះ
លាភសកា្ការៈវិញក៏នឹងបានផលបង្គួរផងដ្ររ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ចំពោះសុខ-
ភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត មិនមាន
ផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។ រីឯការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយដើម្របី

ពិភាក្រសាឬដោះស្រយបញ្ហាផ្រស្រងៗរម្រងទទួល-
បាននូវជ័យជម្នះ។ដោយឡ្រកចំពោះបញ្ហា
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍មានការយល់ចិត្តគា្នាសីុជម្រធ្វើ-
ឲ្រយចំណងស្ន្រហាដ្រលបានបង្កើតឡើងមាន
លក្ខណៈកាន់ត្រស្អិតល្មួតខា្លាំងបន្ថ្រមទៀត។

រាសមីធ្រយម។សខុភាពផ្លវូកាយមាន
អំណយផលល្អ សុខភាពផ្លវូចិត្ត
អាចមានអកុសលខ្លះៗ ធ្វើឲ្រយលោក-
អ្នកមិនសប្របាយចិត្តការប្រកបរបរ-

រកទទួលទាននានាបានផលបង្គរួការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយមានឧបសគ្គខ្លះៗ។ រីឯការ-
និយយស្តីមានការរអាក់រអួល។ បញ្ហាស្ន្រហា
គូស្ន្រហ៍មានការអនុគ្រះនិងច្រះអធ្រយាស្រ័យ
គា្នាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់។

រាសមីធ្រយម។ការពោលពាក្រយសម្តធី្វើ
ឲ្រយអ្នកផងយកចិត្តទុកដក់សា្តាប់
មានសមត្ថភាពបំព្រញការងារប្រ-
កបទៅដោយសា្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន។

រីឯកា របំព្រញការងារទទួលបានផលគួរជទី-
ព្រញចិត្ត ប៉ុន្ត្រគួរប្រុងប្រយ័ត្នលើការធ្វើដំណើរ
ទៅកា ន់ទីជិតឆ្ងាយនិងគួរត្រយកចិត្តទុកដក់
នងឹចណំងស្ន្រហារបសអ់្នកផងដ្ររ។ចណំ្រកឯ-
លាភសកា្ការៈវិញក៏នឹងទទួលបានផលបង្គរួដ្ររ។

រាសីល្អបង្គួរ។សុភមង្គលនៅក្នុង
គ្រសួារនងឹមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
ខណៈសុខភាពផ្លូវកាយក្តីនិងចិត្ត
ក្តីមានអំណយផលប្រក្រតីត្រពុំ

គួរគប្របីយត្រទៅកាន់ទីឆ្ងាយត្រមា្នាក់ឯងនោះ
ឡើយ។ការប្រកបរបររកទទលួទាននានានឹងបាន
ផលបង្គរួត្រប៉ណុ្ណោះ។ចពំោះលាភសកា្ការៈវញិនងឹ
បានផលដោយការផ្តល់ឲ្រយពីអ្នកដទ្រជពិស្រស។
រីឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញមានសភាពល្អដូចធម្មត។

រាសមីធ្រយម។លាភសកា្ការៈផ្រស្រងៗ
នឹងបានមកដោយក្តីនឿយហត់
ច្រើនត្រស្រចក្តីស្ន្រហាខ្វះភា ព
កក់ក្តាសម្រប់គា្នា។លោកអ្នក

ច្រើនត្រតម្រវូចិត្តខ្លនួឯងមិនសូវខ្វល់ខា្វាយពីទឹក-
ចិត្តអ្នកដទ្រប៉ុនា្មាននោះឡើយ។ម្រយា៉ាងវិញទៀត
ការប្រកបរបររកទទួលទានផ្រស្រងៗគួរមានការ-
ពិចារណានិងពិភាក្រសាគា្នាឲ្រយបានច្រើនមនុឈាន
ទៅដល់ការសម្រចចិត្តអ្វីមួយយ៉ាងច្របាស់។
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ព័ត៌មានកីឡាខ្លីៗ
ខ្ស្ប្យុទ្ធDybalaនិង
ខ្ស្ការពារMaldini 

មានវីរុសកូរូ៉ណាដូចគ្នា
ក្រុងរ៉ូម: ខ្ស្ ប្យុទ្ធ សញ្ជាតិ 
អាហស្ងទ់នី Paulo Dybala 
បាន ឲ្យ ដឹង ថា  ខ្លួន បាន ក្លាយ  
ជា កីឡាករ ទី៣ របស់ ក្ុម 
ស្ះ បង្កង់  Juventus ដ្ល 
ធ្វើ ត្ស្ត វិជ្ជមាន  ចំពោះ វីរុស 
កូរ៉ូណា ខណៈ អតីត ខ្ស្ ករ- 
ពារ របស់ ក្ុម AC Milan គឺ 
កីឡាករ Paolo Maldini  
ជាមួយ នឹង កូន ប្ុស របស់ 
គាត់ សុទ្ធ ត្ បាន ឆ្លង ជំងឺ ន្ះ 
ដូច គា្នា ដ្រ ។   

កឡីាករ វយ័២៦ ឆ្នា ំDyba-
la បាន សរសរ្ បង្ហោះ នៅ លើ    
បណា្ដាញ សង្គម Twitter 
របស់ ខ្លួន ថា ៖  « សួស្ដី ទាំង- 
អស់ គា្នា ខ្ញុំ គ្ន់ត្ ចង់ ឲ្យ 
អ្នក ទាំង អស់ គា្នា ដឹង ថា  យើង 
ទទលួ បាន លទ្ធផល ន ្ករ ធ្វើ 
ត្ស្ត     Covid-19 ហើយ 
ឃើញ ថា  ខ្ញុំ និង មិត្ត ស្ី របស់ 
ខ្ញុំ Oriana Sabatini បាន 
ឆ្លង ជំងឺ ន្ះ ត្ សំណាង ល្អ 
ពួក យើង មិន អី ទ្ ។ អរគុណ 
សម្ប់ សារ លើក ទឹក ចិត្ត  ពី 
អ្នក   ទាំងអស់ គា្នា » ។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហោ ន្ះ ក្លិប 
Juventus ដ្ល ជា ក្ុម ជើង - 
ឯក ក្បខ័ណ្ឌ  Serie A ន្ 
ប្ទ្ស អុីតាលី  បាន ឲ្យ ដឹង 
តាម រយៈ ស្ចក្ដី ប្កស ថា ៖ 
«Dybala បាន នៅ ដាច ់ព ីអ្នក- 
ដទ ្តាងំ ព ីថ្ង ្ពធុ ម្ល្៉ះ ហើយ 
រូបគ្  នឹង ត្ូវ ស្ថិត នៅក្ម 
ករ តាម ដានបន្ត ទៀត  ខណៈ 
ពល្ន្ះ គម្ាន សខុភាព ល្អ 
ធម្មតា  និងគា្មាន រោគ សញ្ញា អ្វី 
ទ្ » ។

ដូចគា្នាន្ះ ដ្រ ក្ុម AC 
Milan ក ៏បាន ឲយ្ ដងឹ តាម រយៈ 
ស្ចក្ដី ប្កស របស់ ខ្លួន ថា 
កីឡាករ Maldini ដ្ល 
បច្ចុប្បន្ន ជា ប្ធាន បច្ច្ក - 
ទ្ស របស់ ក្លិប និង កូន ប្ុស 
របស់ គាត់ វ័យ ១៨ ឆ្នាំ គឺ 
Daniel ដ្ល ជា កីឡាករ ក្នុង 
ក្ុម យុវជន សុទ្ធ ត្ កំពុង ស៊ូ 
ជាមួយ នឹង ជំងឺ ដ៏គ្ះ ថា្នាក់ 
ន្ះ ដូច គា្នា ។

ក្នុង ស្ចក្ដី ប្កស នោះ  
បាន រៀប រាប់ ថា ៖ « Paolo 
នងិ Daniel ទាងំ២ នាក ់មាន 
សុខភាព ល្អ ទ្ ហើយ បាន 
ផ្ដាច ់ខ្លនួ ព ីអ្នក ដទ ្២ សបា្ដាហ ៍
មក  ហើយ  ហើយ ពួក គ្ នឹង 
បន្ត នៅ របៀប ន្ះ រហូត ដល់ 
ជា សះ ស្បើយ វិញ  ដ្ល  ត្ូវ 
បាន បញ្ជាក់ ដោយ ក្ុម គ្ូ- 
ព្ទ្យ » ៕  AFP/VN
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ក្រុងម៉ា្រឌីដ: លោក Lorenzo Sanz 
ដ្ល ជា អតីត ប្ធាន ក្លិប អធិរាជ ស   
Real Madrid  នៅ ប្ទ្ស អ្ស្ប៉ាញ 
បានសា្លាប់ ហើយ ក្នុង វ័យ ៧៦ ឆ្នាំ 
ដោយសារ ករ ព្យា បាល មិន ទទួល បាន 
ជោគ ជយ័ កយ្ ឆ្លង វរីសុ ក ូរ៉ ូណា ។ ន្ះ 
បើ តាម ករ ប្កស ឲ្យ ដឹង ពី កូន ប្ុស 
របស់ គាត់។

លោក Sanz ធា្លាប់ បាន គ្ប់ គ្ង 

ក្ុមយក្ស  នៅ អ្ស្ប៉ាញ ន្ះ ចនោ្លាះពី  
ឆ្នា១ំ៩៩៥ ដល ់ឆ្នា ំ២០០០ ដល្ ពល្- 
នោះ ក្ុម របស់ លោក  បាន ឈ្នះ ពាន 
លដំាប ់កពំលូ របស ់ទ្វបី អរឺ៉បុ Champi-
ons League  ចំនួន ២ ដង ។

កូន ប្ុស ន្ សព គឺ  លោក Lorenzo 
Sanz Jr បាន សរស្រ ក្នុង បណា្ដាញ 
សង្គម Twitter របស់ ខ្លួន ថា ៖  « លោក- 
ឪពុក របស់ ខ្ញុំ បាន លា ចាក លោក ន្ះ 

ហើយ ។ គាត់ មិន សម ចាក ច្ញ ដោយ 
ប្ប ន្ះ ឡើយ » ។   

កល ពី ៣ ថ្ង្ មុន  លោក Sanz Jr 
ដ្ល ធា្លាប់ ជា អតីត កីឡាករ បាល់ បោះ 
អាជីព មួយ រូប បាន ឲ្យ ដឹង ថា  ឪពុក 
របស ់គាត ់ត្វូ បាន បញ្ជនូ ទៅ កន ់មន្ទរី- 
ព្ទ្យ ក្នុង ក្ុង មា៉ា្រឌីដ ក្យ ពី មាន 
អាករមិន ស្ួល ខ្លួន ដោយសារ វីរុស 
ករូ៉ណូា ដល្ជា ជងំ ឺមយួ បាន ផ្ដាច ់ជវីតិ 
មនុស្ស ជាង ១ ៣ ២ ០ នាក់ ហើយ 
នៅប្ទ្ស អ្ស្ប៉ាញ ។  

លោក Sanz បាន ចូល មក កន់ 
តំណ្ង ជា ប្ធាន ក្លិប Real Madrid 
ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៥ ដោយ ជំនួស ប្ធាន 
ចាស់ លោក Ramon Mendoza 
ហើយ ព្លនោះ គ្ូ បង្វឹក របស់ ក្ុម គឺ 
លោក Jupp Heynckes ខណៈ 
កីឡាករ សំខាន់ មាន ដូចជា Roberto 
Carlos, Clarence Seedorf, Fern-
ando Hierro និង Raul ជា ដើម ។

កម្ ករ ទទលួ ខសុ ត្វូ របស ់លោក 
Sanz ក្ុម យក្ស របស់ អ្ស្ប៉ាញ មួយ 
ន្ះ ក្នុង ឆ្នាំ១៩៩៨ បាន ឈ្នះពាន 
របស់អឺរ៉ុប ជាលើក ទី៧ របស់ ខ្លួន ត្ 
ជាលើក ទី១ ក្នុង រយៈ ព្ល ៣២ ឆ្នាំ 

ដោយ កល  នោះ ប្កួត ឈ្នះ Juven-
tus ក្ុម កំពូល របស់ ប្ទ្ស អុីតាលី 
ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ព្័ត្ ហើយ២ឆ្នាំ បនា្ទាប់ 
ពោល គ ឺក្នងុ ឆ្នា២ំ០០០ នា ទ ីក្ងុ បា៉ារសី 
ក៏ បាន លើក ពានន្ះ ម្ដង ទៀត ដោយ 
ករ យកឈ្នះក្ុម រួម លីក Valencia ។  

ក្យ ដឹង ពី ករ សា្លាប់ របស់ អតីត 
លោក ប្ធាន រូបន្ះ ខ្ស្ ករពា រ Ser-
gio Ramos បច្ចបុប្ន្ន ជាបធ្ាន ក្មុ ន ្
ក្លិប អធិរាជស និង ក្ុម ជម្ើស ជាតិ 
គោជល់ អ្ស្ប៉ាញ ដ្ល ព្ល ន្ះ 
កំពុងដាក់  នៅ ដាច់ ពី គ្ ជាមួយ នឹង ក្ុម 
របស់ខ្លួន ដ្រ នោះ បាន សម្ដ្ង ករ- 
សោក សា្ដាយយ៉ាង ខា្លាំង។

Sergio Ramos បាន សរស្រ 
បង្ហោញ តាម  បណា្ដាញ សង្គម Twitter  
របស់ ខ្លួន  ថា ៖ « វា ជា ថ្ង្ ដ្ល សោក- 
សៅបផំតុ សមប្ ់ក្លបិ Real Madrid។ 
ករ សា្លាប់ របស់ គាត់ ពិត ជា ធ្វើ ឲ្យ ពួក- 
យើង ក្ៀម ក្ំ ម្ន ទ្ន ជាពិស្ស ក្នុង 
ពល្ វល្ា ដ ៏លបំាក ដល្ គប្ ់គា្នា កពំងុ 
ករពារ ខ្លួន ឯង ។ ខ្ញុំ សូម ចូល រួម រំល្ក 
ទុក្ខ ចំពោះ ក្ុម គ្ួសារ និងញាតិ មិត្ត ន្ 
សព ផង ។ សូម ឲ្យ វិញ្ញាណក្ខន្ធ របស់ 
លោក ទៅ កន់ សុគតិ ភព »៕លោកLorenzo Sanz បាន សា្លាប់ ក្នុង វ័យ ៧៦ ឆ្នាំ ដោយ សារកូវីដ ១៩។រូប AFP
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ក្រុងប៉ារីស: លីកបាល់ ទាត់ 
កពំលូ ទាងំ៥ នៅ អរឺ៉បុ អាចនងឹ 
ខាត បង ់ទកឹ បក្ ់រហតូ ដល៤់- 
ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ(៤ , ៣ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ) គិត ចំណូល រួមទាំង- 
អស់  ប្សិន បើ ករ រាល ដាល 
ន ្វរីសុ ករូ៉ណូា បផំ្លាញ រដវូ កល  
ដល្ នៅសល ់ទាងំ ស្ងុ ។ ន្ះ 
បើ យោង តាម ករ សិក្សា របស់ 
ក្ុម ហ៊ុន KPMG ។

ក្ុម ហ៊ុន គណ ន្យ្យ  ដ្ល 
ជា ក្ុម ហ៊ុន មួយ ក្នុង ចំណោម 
ក្ុម ហ៊ុន  ធំ ជាង គ្ បំផុត របស់ 
ពភិព លោក បានគណនា ចនំនួ 
ទឹក ប្ក់ សម្ប់ ករ ប្កួត នា 
ព្ល ខាងមុខ ទាំង អស់ ហើយ  
ឃើញ ថា   ចំណូល ដ្ល បាន 
ពកីរ ផស្ាយ ផ្ទាល ់ នងិ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ដ្ល អាច ទទួល បាន ពី ករ- 
បក្តួ នៅ សស្ សល ់ក្នងុ លកី 
កំពូល ទាំង៥ ដ្ល មាន ដូច ជា 
ក្ប ខ័ណ្ឌ Premier league 
របស់ ប្ទ្ស អង់គ្ល្ស ,  លីក 
កំពូល របស់ ប្ទ្ស អ្ស្ប៉ាញ 
La Liga កប្ខណ័្ឌ  Bundes-
liga របស ់អាល្លមឺង៉,់ កប្ខណ័្ឌ 
Serie A ន្ប្ទ្ស អីុតាលី 
និង លីក កំពូលរបស់ ប្ទ្ស 
បារាងំ Ligue 1 មាន រហតូ ដល ់

ទៅ ជាង៣ពាន់ លាន អឺរ៉ូ ។
ក្មុ ហ៊នុ KPMG បាន បា៉ាន-់  

ប្មាណ ថា  ក្បខ័ណ្ឌ កំពូល 
របស់ ប្ទ្ស អង់គ្ល្ស គឺ  
Premier League នឹង ខាត 
ច្ើន ជាង គ្ ដោយ បាត់ ចំណូល 
ដល់ ទៅ ១,២៥ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  
បើ រដូវ កល ន្ះ  ត្ូវ បាន ផ្អាក 
ពិត ប្កដ ម្ន  ក្នុង នោះ ត្ឹម 
ចំណូល ពី  ករ ផ្សាយ ផ្ទាល់ ត្ 

១ប៉ុណោ្ណោះ ក៏ ខាត   ៨០០ លាន 
អឺរ៉ូ ទៅ ហើយ ។  

ក្នងុ របាយ ករណ ៍របស ់ក្មុ- 
ហ៊នុ ខាង លើ ន្ះ បាន ឲយ្ ដងឹ ថា៖   
« អ្នក ទទលួ បាន សទិ្ធ ិផស្ាយ បន្ត- 
ផ្ទាល់  ដ្ល មាន កិច្ច សន្យា រួម 
ជាមួយ លីក កំពូល ទាំង នោះ 
អាច ស្នើ ទាម ទារ នូវ ចំនួន ទឹក- 
បក្ ់ដ ៏សមរមយ្ មយួ បស្និ បើ 
ករ ប្កួត ទាំង នោះ ត្ូវ បាន 

លបុ ចោល ហើយ រដវូ កល ន្ះ 
នឹង មិនបាន  បញ្ចប់ ទៅ  ដោយ 
បរិបូរទ្ នោះ » ។

របាយ ករណ៍ ដដ្ល នោះ  
បាន បន្ត ឲ្យ ដឹង ទៀត ថា  លីក 
កពំលូ  ដល្ អាច ខាត លដំាប ់ទ ី
២ ពី ករ ផ្សាយ ផ្ទាល់ គឺ  La 
Liga របស់ ប្ទ្ស អ្ស្ប៉ាញ 
ពោល គឺ ត្ូវ ខាត ដល់ ទៅ ៦០ 
០ លាន អឺ រ៉ូ ខណៈ ក្ប ខ័ណ្ឌ  

Serie A ក្នុង ប្ទ្សអុីតាលី 
នឹង បាត់ បង់  ចំណូល  ៤ ៥០ 
លាន អឺរ៉ូ ពី ករ លុប ចោល រដូវ- 
កល ន្ះ ។ រ ីឯ កប្ ខណ័្ឌ Bun-
desliga និង  Ligue 1 ទំនង 
ជា បាត់  បង ់៤ ០ ០លាន  ដោយ 
លកី ន ីមយួ ៗ ខាត២ ០ ០ លាន- 
អឺរ៉ូ ដូច គា្នា ។

ករ ប្កួត បាល់ ទាត់ក្នងុ ក្ប-  
ខ័ណ្ឌ នា នា  នៅ ទូទាំង ទ្វីប ត្ូវ 
បាន ផ្អាក ដោយសារ ករ រាល- 
ដាល នវូ វរីសុ  ករូ៉ណូា ដល្ បាន 
ផ្ដាច់ ជី វិត មនុស្ស រាប់ ពាន់ នាក់  
នៅ ទូ ទាំង ពិភពលោក  ហើយ 
បច្ចុប្បន្ន  កន្ល្ង ដ្ល វីរុស ន្ះ  
ធ្វើ ទកុ្ខ បកុ ម្នញ្ ខា្លាងំ  គទឺ្វបី អរឺ៉បុ 
បនា្ទាប់ ពីបាន វាយ ប្ហារ ទី- 
កន្ល្ង  ដ្ល កើត មាន ជំងឺន្ះ 
ដំបូង គឺ  ប្ទ្ស ចិន ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា សហព័ន្ធ 
កឡីាបាល់ ទាតស់ហភាព  អរឺ៉បុ  
(UEFA) បាន ប្ដ្ជា្ញា ព្យាយម 
ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ រដូវ កល ន្ 
លកី នមីយួ ៗ  ត្វូ បញ្ចប ់ត្មឹ ថ្ង ្
ទ ី៣០ ខ ្មថិនុា ត ្ករ កណំត ់
ព្ល វ្លា ន្ះ នឹង ត្ូវ ពិនិត្យ 
ឡើង វិញ ប្សិន បើ ករ រាត- 
ត្បត របស់ វីរុស ន្ះ មិន ថម- 
ថយ ទ្ នោះ ៕ AFP/VN

ខ្រស្របម្រើMasonMountរបស់ក្រមុChelsea(ឆ្វ្រង)ប្រជ្រងត្រតបល់ជាមួយខ្រស្របម្រើLiverpool។ AFP

ការលុបចោលការប្កួតបាល់ទាត់អាចធ្វើឲ្យក្លបិ
កំពូលៗ របស់អឺរុ៉បខាតបង់៤,៣ពាន់លានដុលា្លារ



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ  ខណៈ  អាជីព  លើ វិថី   សិល្បៈ កាន់ ត្ - 
ល្អ បស្ើរឡើងៗ  ចាប ់ព ី ពល្   វលិ     តឡ្ប ់ មក វញិ 
នា   ព្ល  ២-៣ ឆ្នាំ   ចុង    ក្យន្ះ បនា្ទាប ់ពី   បាត ់
មុខ    មួយ រយៈ ធំ ត្ តារា ចម្ៀង ស្ី អូរីជីណល  
អ្ ដា ស្ប់  ត្មក បង្ហើប ថា ខ្លួន មិន ហ៊ាន  
ទទួលថត    កុន  និង ថត MV  ចម្ៀង នោះ ទ្  
ព្ះ  ត្   ភាព    អៀន ខ្មាស។ 
ជាមួយគ្នាន្ះ  តារា ចម្ៀង ស្ី អូរីជីណល     

អ្ ដា ក៏    ទើប    ច្ញ បទ ថ្មី   ចំណងជើង ថា « ជា អ្វី 
នងឹ គ្នា »  មក   បពំ ្អារម្មណ ៍ប្យិ មតិ្ត មនុ ថ្ង ្បរ្ព្ធ 
ទិវា សិទ្ធិ នារី ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ បង្កើត  ការ  ចា ប់- 
អារម្មណ៍   សាជាថ្មី ផងដ្រ ។
តារា  ចម្ៀង ស្ី   ដ្ល ត្ឡប់ មក រក   សិល្បៈ 

វិញ ដោយ   បាន នាំ យក បទ ចម្ៀង   អូរីជីណល-  
ថ្មីៗ  មួយ  ចំនួន   ដ្ល ស្ូប អ្នកគំទ្ យ៉ាងច្ើន 
រួម     មាន បទ « ទី ន្ះ មាន មនុស្ស  ខូច  ចិត្ត » បទ  
« ភ្លើង » និង បទ  « ពីរ  នាក ់ បាន    ហើ យ » 
របស ់  អ្ដា ត្ ក្នុង  ព្ល   ជិត ២ឆ្នាំ 
សោះ   បង្ហោះ  តាម Channel ខ្លួន 
ទៅ YouTube ក៏   ទទួល បាន  
លិខិត       សរសើរ ពី ក្ុមហ៊ុន ន្ះ- 
ចំពោះ    សមិទ្ធផល មាន  អ្នក ចូល 
Subscribe ប្មាណ ជាង-  
១០០K ឯ  ណោះ ។
 ដោយឡ្ក បទ ថ្មី មាន-  

ចំណង     ជើង ថា « ជា អ្វី នឹង 
គ្នា » មិន ម្ន  ជា ការ- 
ត្ង  និពន្ធ   និង  ទំនុក 
ភ្ល្ង របស់   តារា - 
ចម្ៀង    ច្ះ  ទាំង 
លង្ ហ្គតីា នងិ ច្ះ 
និពន្ធ  បទចម្ៀង-  
ខ្លួន  ឯងនោះឡើយ - 
ដោយ សារ  ត្ ភាព 
មមា ញឹក  ច្ើន មុខ-   
ទាំង    ការងារ សិល្បៈ  និង ការ- 
បើក  អាជីវកម្ម ក្ សិល្បៈ  
ទើប  គ្មាន ព្ល តាក់  ត្ង-  
ខ្លនួ  ឯង គ ឺនាង បាន សុ ំទញិ 
សទិ ្ធ ិដរូ ជា ទនំកុ ច្ៀង ស្ ី 
ពី  បទ របស់ ថ្ ណា ។
បើ តាម ការ សង្កត្   នោះ   

នា ពល្ បច្ចបុប្ន្ន ន្ះ មាន 
តារា   ចម្ៀងប្ុស  ស្ី-  
ភាគ    ច្ើន   បាន អភ ិវឌឍ្   ខ្លនួ  
ពី  តារា  ចម្ៀង ទៅ ជា     តារា 
សម្ត្ង ឬ ពី តារា   ម៉ូដ្ល 
ទៅ  ជាតារា សម្ត្ង  ដើម្បី-   
ពង្ីក  ទីផ្សារ សិល្បៈ   ពួក គ្  
ឬ     ប ន្ថ្ម  ប្ក់ ចំណូល    ពី-  
អាជីព សិល្បៈ ។   ក៏ ប៉ុន្ត្ តារា 

ចម្ៀង ស្ី   អ្ដា      ហក់  មាន ភាព ខុស  - 
ប្លក្  ព ី   គ ្ទៅ វញិ គ ឺនាង មនិ ចង ់កា្លាយជា 
តារា  សម្ត្ង ឡើយ ។ 
តារា ចម្ៀង ស្ី អូរីជីណលដ្ល 
មាន រាសី  ឡើង  ក្ឺតៗ   អ្ដា ក៏-   
បញ្ជាក ់ ថា៖ «រឿង កា្លាយ ខ្លនួ ជា  តារា 
សម្ត្ង នោះ ដូចជា មិន ហ៊ាន  គិត 

ប្ ថា្នា ទ្ ហើយ ក៏ មិន ចង់ 
ថត   ដ្រ។ និយយ ឲ្យ- 
ត្ង់  ទៅ គឺ  ខ្ញុំ អៀន   
កាម្រា៉ា  ឬ ថា ខ្លាច  
កាម្រា៉ា ក៏ ថាបាន-  
សូម្បី ថត  MV ក៏ 
មនិ ហ៊ាន ថត ផង កុ ំ
ថា  ឡើយ  ថត ក ុន - 
នោះ គឺ ទៅ មិន រួច 
ឡើយ   » ។ 

 មួយ រយៈ ចុង  ក្យ   
ន្ះ  រាស ី  អដ្ា ខ្លាងំ 
ឡើង   ដោយ   កា្តាប់ 
បាន   តំណ្ង  ជា - 
គណៈ   កម្ម   ការ ផ្តល ់
ពិន ្ទុ នៅក្នុង  កម្មវិធី 
«The Melody»  
នៅ ប៉ុស្តិ៍ ទូរទស្សន៍- 
បាយ័ន និង ជា   ទូត 
សចុ្ឆន្ទៈ  អង្គ   ការ ស្ទម្ 
របស់ មា្ចាស  ់ ចិត្ត ជា-  

កូន កាត់ ៣ សាសន៍  
លោក  អ្ ល្ន តាន់  ព្ម- 
ទាងំ  បាន  លខិតិ សរ សើរ ព ី
ក្ុម    ហ៊ុន You Tube ជា - 
ប្ភ្ទ Silver Creator 
Award ផងដ្រ  ៕ 
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 សុខៗ អេ ដា បង្ហើប រឿង ខ្លនួ   
មិន ហ៊ាន ថត កុន និងថ តMV

ស្ថាន ភាព បេកួត បិទទ្វារ គ្មាន អ្នកទសេសនា នៅ លើ សង្វៀន អាសី៊អាគ្នេយ៍ កាល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ។ រូបថត សហ ការី

អ្នក ផ្ញើខ្លនួលើ បេដាល់ ត្អញូត្អេរ 
ពីការផ្អាក តេ រីក រាយ នឹងបេតិបត្តិ
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  ការ ប្កួត បិទទា្វារ  ជា 
លើកដំបូង នៅ សង្វៀន បាយ័ន 
CNC, PNN និង អាសីុអាគ្នយ៍្ 
កាល ពី ចុង សបា្តាហ៍ ន្ះ បាន 
កា្លាយជា ការ ប្កួតចុង ក្យ 
មុនព្ល សង្វៀន ប្ដាល់ ទំាង- 
អស់ តូ្វ បាន ពន្យារ ឬផ្អាក ការ- 
ប្កួត ជា បណោ្តោះ អាសន្នទៅ 
តាមការណ្នំា របស់ ក្សួង សុខ-  
ភិបាល និង សហព័ន្ធ កីឡា ប្ដាល់ 
កម្ពជុាដើម្បី ចូល រួម ទប់សា្កាត់ និង 
បងា្ហោរជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩។
នៅ ក្នងុ វិបត្ត ិ ជា លក្ខណៈ សកល 

លោក  និង ឈាន ដល់ ផ្អាក  ការ ប្- 
កួត ន្ះបាន ធ្វើ ឲ្យ  មាន ផល ប៉ះ- 
ពាល់ច្ើន ដល់  ជីវភាព  អ្នកដ្ល  
ផ្ញើ ខ្លនួលើ ប្ដាល់  បុ៉ន្ត ្គ្ប់ ភាគី 
សុទ្ធ ត្ បងា្ហោញ នូវ អារម្មណ៍ ព្ញ- 
ចិត្ត  ចំពោះ ក្ សួង ជំនាញ  និង 
សា្ថាប័នជា អាណា ព្យាបាល  ដ្ល 
សម្ច ដាក់ បម្ម ពន្យា រ ការ- 
ប្កួត ជា បណោ្តោះ អាសន្ន ន្ះ ។ 
លោក  ញាន  សុធី  នាយក គ្ប់ 

គ្ង ការ ប្ កួត  និង ជា អ្នក ស្វង្រក  
ទីផ្សារ ប្ចំា សង្វៀន អាសីុ អាគ្នយ៍្  
បាន ប្ប់ ភ្នព្ំញ បុ៉ស្តិ៍ ថា៖ «  ន្ះ 
ជា រឿង ដ្ល ប៉ះ ពាល់ សុខ ភាព ជា 
សាធារណ ៈរបស់ ប្ជា ពល រដ្ឋ   
ព្ះ ភាព ឆ្លង កាច សាហវ របស់ 
វីរុស កូរូ៉ណា ន្ះ  យើង ដឹង ទំាង- 
អស់ គ្នា ហើយគឺ ឆ្លង លឿន  គួរ ឲ្យ 
ភ័យ ខ្លាច» ។ 
លោក  បាន បន្ថម្  ថា៖« ពួក យើង 

បាត់ ចំណូល  ដ្ល ទ្ ទ្ង់ ជី វភាព 
ប្ចំា ថ្ង ្  ទំាង កីឡាករ  គូ្ បង្វកឹ  
គណៈ កម្មការ  ចៅ ក្ម អាជា្ញា- 
កណា្តោល  ព្ម ទំាង បុគ្គលិក បម្ើ 
ការងារ ផ្ស្ងៗ ផង ដ្រ  បុ៉ន្ត ្យើង 
បាន ចំណ្ញ មក វិញ នូវ ការ ការ- 
ពារ  ម្រោគ  មិន ឲ្យ ចម្លង ពី មា្នាក់ ទៅ 
មា្នាក់ បាន  ព្ះ យើង មើល នឹង 
ភ្នក្ ធម្មតា មិន ឃើញ ថា  នរ ណា 
ខ្លះ  ដ្ល ផ្ទុក ម្ រោគ នោះ ទ្ ។  
ហ្តុ ន្ះ យើង គួរ ត្ អត់ ធ្មត់ ទំាង- 
អស់ គ្នា  ដោយ រង់ ចំា សា្ថាប័ន ជំនាញ 
ខង សុខ ភាព  គ្ប់ គ្ង វីរុស ន្ះ 
បាន  ឬ គ្ប់ គ្ង វា មិនឲ្យ  រាល ដាល  
ហើយព្ល នោះយើង នឹង ទទួល 
បាន ប្ក់ ចំណូល មក វិញ  តាម 
រយៈ ការ ងារ ន្ះ »។ 
ចំណ្ក លោក  ជឹម  ផល្លា  គូ្- 

ព្ទ្យ ប្ចំា កីឡា ជម្ើស ជាតិ  និង 
ជា ប្ធាន គូ្ ព្ទ្យ ប្ចំា សង្វៀន 
ប្ដាល់ ទំាង ៦ សា្ថានីយ បាន 
និយយ ថា ៖  «ការ ផ្អាក  ឬ ពន្យារ- 
ព្ល ប្ កួត មួយ រយ ន្ះ  វា ជា ការ 
ល្អ ប្ សើរ បំផុត   ព្ះ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ន្ ការ ឆ្លង ន្ះ  គឺ លឿន 
ណាស់  តាម រយៈ ការ ជួប ជំុ គ្នា  
ហ្តុ ន្ះ គួរ ត្  ផ្អាក ទៅ តាម ស្ចក្ត ី
ជូន ដំណឹង របស់ ក្ សួង សុខ- 
ភិបាល  ក៏ដូច រាជ រដា្ឋាភិបាល  ដ្ល 
បាន ហម ឃាត់  មិន ឲ្យ ជួប ជំុ គ្នា 
ច្ើន  ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ឲ្យ តិច បំផុត  
ឬ ចៀស វាងឲ្យ បាន នូវ ការ ឆ្លង វីរុស 
ន្ះ ។
 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុ ំគំទ្ 

ទំាង សុ្ង ចំពោះ ការ ផ្អាកការ ប្ 

កួត  ទោះ បី បាត់ ប្ក់ ចំណូល 
គ្ប់ៗ គ្នា ក៏ ដោយ  បុ៉ន្ត ្វា ចំណ្ញ 
នូវ សុខ ភាព ទំាង អស់ គ្នា  ហើយការ 
ប្កួត  ថ្ង ្ចុង ក្យ ន្ះ  បាន ដាក់ 
ព្ទ្យ ប្ចំា ការ ពិនិត្យ  មុន ប្ កួត 
យ៉ាង ហ្មត់ ចត់  » ។ 
ជាមួយ គ្នា ន្ះ ភ្នព្ំញបុ៉ស្តិ៍ បាន 

សមា្ភាស ជា មួយ គូ្ ប្ ដាល់ ចំនួន 
៨ នាក់ ហើយពួកគត់  សុទ្ធ ត្   
ត្អញូ ត្អរ្ ពី ជីវភាព លំបាក បំផុត  
ក្យ ព្ល បិទ ការ ប្ កួត។ ទោះ 
បីជា យ៉ាង ណា គូ្ បង្វកឹ ទំាង នោះ 
បាន អះអាង ថា មានការ   ព្ញ ចិត្ត 
នឹង ការ បិទ ន្ះ  ដើម្បី ការ ពារ  ហើយ 
ភាគ ច្ើន សំុ ឲ្យ មាន សប្បុរស ជន 
ជួយ ជា អង្ករ ខ្លះ  ដល់ កីឡាករ  ឬ 
គូ្ បង្វកឹ  ដ្ល កី្ក្ បំផុត  គឺ ពិត 
ជា សប្បាយ ចិត្ត ណាស់  ដើម្បី រស់ 
បុ៉ណោ្ណោះ ។  
លោក  ឡុង  វិបុល  ជាគូ្ បង្វកឹ 

ប្ ដាល់ មា្នាក់ បាន និយយ ថា៖ 
«គូ្ ប្ដាល់ ចូល  ៩០ ភាគ រយ មិន 
មាន មុខ របរ ផ្ស្ងនោះ ទ្  បុ៉ន្ត ្អ្នក 
ខ្លះ  គ្ មាន ក្ប ខ័ណ្ឌ កង ទ័ព  និង 
នគរ បាល   មាន ប្ក់ ខ្ ជួយ ទប់  
ចំណ្ក ខ្ញុំ មាន ការ ងារ សំណង់ 
ជួយ ខ្លះ  បុ៉ន្ត ្នៅ ត្ បារម្ភ មួយ ទៀត 
ខ្លាច សំណង់ បិទ ទៀត ចប់ ត្ 
ម្តង»។  លោក បន្ត  ថា៖ « ព្ល ពន្យារ 
ព្ល ឬ ផ្អាក អី៊ចឹង  គឺ ជួប បញ្ហោ 
ជីវភាព ខ្លាងំ ម្ន ទ្ន ព្ះ អ្នក 
ធា្លាប់ រត់ មូ៉តូ កង់ បី  ឬ មូ៉តូ ឌុប  បន្ថម្ 
លើការ  ធ្វើជា គណៈ កម្មការក៏ រក 
មិន បាន ដ្រ  ដោយ ពួក គត់ ត្អញូ- 
ត្អ ្រដូចៗ គ្នា» ៕

អេដា បង្ហើប ថា ទោះបីខ្លនួ ជា តារា ចមេៀង ក៏ នៅ មិ ន 
ហ៊ាន    ថត ក៊ន ឬ  M V ដេរ ។ រូបថត ហ្វ្សប៊ុក 

តារា ចមេៀងសេអូីរីជីណល កំព៊ង    
កាក ក់ប នឹងអាជីព    សិលេបៈ អេដា ។ 
រូបថត ហុង មិនា
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