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ក្លិប Bournemouth បាត់ ចំណូល 
ជាង ៣៧ លានដុលា្លារ 

ព័ត៌មានកីឡា
សូមអានទំព័រ ២២

ILO ថា មនុស្សជិត ២៥ លាន នាក់  ទូទំាងពិភពលោក 
ប្ ឈ  ម បាត់បង់ ការងារ ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩

កូវី ដ  ១៩  ធ្វើ ឲ្យមនុស្ស  ប្ហ្ល  ៥០០លាន- 
នា ក់ នៅ ជំុវិញ ពិភព លោក សា្នាកន់ៅ ផ្ទះ 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញៈអង្គការអន្តរជាតិ
ខាងការងារ(ILO)បានឲយ្ដងឹ
ថាការងារជតិ២៥លានកន្លង្
អាចត្ូវបាត់បង់ទូទាំងពិភព-
លោកដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។   
ស្ចក្ដីប្កាសព័ត៌មាន

របស់ ILO បានឲ្យដឹងថា
ដោយពឹងផ្អ្កលើស្ណារី-
យោផ្ស្ងគ្នាសម្ប់ផលប៉ះ-
ពាល់ដោយសារត្កូវីដ១៩
លើកំណើនផលិតផលក្នុង-
ស្ុកសរុបលើពិភពលោក
ILOបា៉ាន់ប្មាណថាការ-
ចង្អុលបងា្ហាញការកើនឡើង

អត្គ្មានការងារធ្វើលើពិភព-
លោកមានចនំនួចន្លោះពី៥,៣
លាន (ស្ណារីយោទាប)
ដល់២៤,៧លាននាក់ (ស្-
ណារីយោខ្ពស់)បើធៀបនឹង
កម្ិតមូលដ្ឋាន១៨៨លាន-
នាក់កាលពីឆ្នាំ២០១៩។
បើប្ៀបធៀប...តទៅទំព័រ  ១០

កៃុង ប៉ារីសៈ យោងតាម
កាស្តAFPបានឲ្យដឹងថា
មនុស្សប្ហ្ល៥០០លាន
នាក់ត្ូវប៉ះពាល់ដោយវិធាន-
ការបិទមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅ 
ទូទាំងពិភពលោកដោយសារ
ការផ្ទុះឡើងវីរុសកូរ៉ូណាដ្ល
បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្ទ្ស

ចិននិងបានឆ្លងរីករាលដល
យ៉ាងឆប់រហ័សនៅលើសកល-
លោក។
ចាប់ពីបទ្ស្ចនិរហតូដល់

សាធារណរដ្ឋឆក្នងិបទ្ស្
វ៉្ណ្ស៊ុយអ្ឡា រដ្ឋាភិបាល
ន្ប្ទ្សទាំងន្ះបានថ្ល្ង
បប្់ទៅកាន់ក្មុពលរដ្ឋរបស់

ពួកគ្ឲ្យសា្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បី
ខិតខំបឹ្ងប្ងកាត់បន្ថយ-   
ល្បឿនន្ការឆ្លងរីករាលដល
ន្វីរុសកូរ៉ូណា។
នៅខ្ត្តហឺបុីន្ប្ទ្សចិន

ភាគកណា្តាលនងិរដ្ឋធានីវហូាន
របស់ខ្លួនជាទីដ្លកូវីដ១៩
បានផ្ទុះឡើង...តទៅទពំរ័  ១៦

កម្ពជុា បិទ   ពំ្ -  
 ដ្ន ជា បណ្តោះ - 
អាសន្ន ជា មួ យ
 នឹង វៀតណាម

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ កម្ពជុាផ្អាកជាបណ្តាះ-
អាសន្ននូវការធ្វើដំណើរច្ញ-
ចូលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិង
ពលរដ្ឋវៀតណាមចូលទឹកដី
ប្ទ្សទាំង២តាមគ្ប់ច្ក-
ល្ហកចាប់ពីម៉ាង២៣និង៥៩
នាទីយប់ថ្ង្សុក្ន្ះបនា្ទាប់ពី
វៀតណាមបានបិទពំ្ដ្នរបស់
ខ្លនួជាឯកតោភាគីកាលពីថ្ង្ទី
១៨ខ្មីនាដោយសំអាងទៅ
លើការភ័យខា្លោចការរីករាលដល 
សកលន្ជំងឺកូវីដ១៩។

 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហុ៊នស្ន
បានដក់ចញ្ការសមច្ន្ះ
តាមរយៈសំណ្ររបស់លោក
នៅលើទពំរ័ហ្វស្ប៊កុក៏ដចូជា

សារជាសំឡ្ងហើយក្សួង
ការបរទ្សក៏បានសរស្រលិខិត 
ផ្លូវការប្ប់ទៅសា្ថានទូតវៀត-
ណាមអំពីស្ចក្តីសម្ចន្ះ
កាលពីថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ម្សិលមិញ។
ការសម្ចផ្អាកការធ្វើដំណើរ

បណ្តាះអាសន្នន្ះ ធ្វើឡើង
បនា្ទាប់ពីវៀតណាមបានសម្ច 
បទិព្ដំន្របស់ខ្លនួជាឯកតោ-
ភាគីដោយមនិឲយ្ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចូលទៅប្ទ្សវៀតណាមចាប់-
តាំងពីថ្ង្ទី១៨ខ្មីនា។
យោងតាមលិខិតរបស់សា្ថាន-

ទូតខ្មរ្ប្ចំាប្ទ្សវៀតណាម
ដល្ផ្ញើជនូកស្ងួការបរទស្
កាលពីថ្ង្ទី១៨ខ្មីនាបាន
បញ្ជាក់ថាវៀតណាមបានសម្ច 
ផ្អាកផ្ដល់...តទៅទំព័រ  ៤

ក្មាត្មួយចំនួនន្ច្បាប់ចរាចរណ៍ មានការពិន័យច្ើនជាងមុន
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាលសម្ច
ក្សម្ួលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវ-
គោកពីមាត្៦ដល់មាត្១៥
ន្ជពំកូទ៣ីអពំើល្មើសនងិចនំនួ
ទឹកប្ក់ត្ូវពិន័យអន្តរការណ៍

ន្អនកុ្តឹយ្លខ្៤៤ចុះថ្ងទ្ី២១  
មីនាឆ្នាំ២០១៧ស្តីពីការពិន័យ
អន្តរការណ៍ចពំោះអពំើល្មើសនងឹ 
ចប្ាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកដល្ការ- 
ក្ន្ះមានការពិន័យច្ើនជាង 
មុនប្ហ្ល២-៣ដង។

 អនុក្ឹត្យច្ញថ្ង្ទី១៧ មីនា

២០២០ដោយលោកនាយក-
រដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្នគឺមាត្៦ថ្មី
ន្អនុក្ឹត្យន្ះ ការពិន័យលើ
បទល្មើសចរាចរណ៍ត្ូវពិន័យ
អន្តរការណ៍ចំពោះអ្នកបើកបរ
ទោចក្យនយន្តឬទោចក្យន-  
យន្តសណ្តាងរុឺម៉កឬត្ីចក្-

យនយន្តឬម៉ូតូកង់៤ត្ូវពិន័យ
ទឹកប្ក់ចំនួន៦០០០០រៀល
ចំពោះអ្នកបើកបរដ្លបាន-
ប្ព្ឹត្តអំពើល្មើសដូចជាអ្នក-
បើកបរនិងអ្នករមួដំណើរពម្ទាងំ  
កុមារដ្លមានអាយុ៣ឆ្នាំឡើង
ទៅមិនពាក់មួក...តទៅទំព័រ ២

សារមន្ទរីចំនួន១០តៃវូបន បិទជាបណ្ដោះអាសន្នដើមៃបីទប់សា្កាត់ កូវីដ១៩
បុរសមា្នាក់ដើរកាត់មុខសារមន្ទីរទួលស្ល្ងដ្លត្ូវបានបិទជាបណ្តាះអាសន្នដើម្បីទប់សា្កាត់ការរីករាលដលន្កូវីដ១៩កាលពី

ថ្ង្ម្សិលមិញ។សារមន្ទីរធំៗចំនួន១០កន្ល្ងដ្លរក្សាឯកសារនិងវត្ថុបុរាណត្ូវបានបិទ...(ព័ត៌មាន ពិសា្ដារ ទំព័រ ៥)។រូបមិនា



តពីទំពរ័ ១...សវុត្ថភិាពឬពាកម់កួ-
សុវត្ថិភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់-
ដាជាតិឬពាក់មកួសវុត្ថភិាពដោយ
មិនដាក់គន្លឹះខ្រស្រសុវត្ថិភាព។
ការពនិយ័អន្តរការណ៍ករណីល្មើស
ត្រវូគតិតាមចនំនួជនប្រព្រតឹ្តល្មើស
លើកល្រងត្រត្រីចក្រយានយន្ត
ដ្រលមានដំបូលរឹងមាំបិទជិត។
អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្ត

មានទំហំសុីឡាំងលើសពី១២៥
សង់ទីម៉្រត្រគុបឬមានថាមពល
អគ្គិសនីលើសពី១១គីឡូវ៉ាត់ឬ
ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរុមឺក៉
ឬត្រីចក្រយានយន្តឬម៉ូតូកង់៤
ដ្រលមិនបានយកភា្ជាប់តាមខ្លួន
នូវឯកសារដើមន្របណ្ណបើកបរ
យានយន្ត។ឈប់ឬចតល្មើសនងឹ
មាត្រ២៣ន្រច្របាប់ស្តពីីចរាចរណ៍
ផ្លូវគោក។បើកបរដោយកុងទ័រ
ល្របឿនមិនដំណើរការ។បើកបរ
ដកឹអ្នកដណំើរលើសចណំុះល្មើស
នឹងចំណុចទី៨ន្រមាត្រ៨ថ្មីន្រ
ច្របាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
លើកល្រងករណីដឹកអ្នកជំងឺ។
បើកបរមនិគោរពសញ្ញាបញ្ជាចរា-
ចរណ៍របស់មន្ត្រីនគរបាលចរា-
ចរណ៍និងបើកបរដោយគ្មាន
កញ្ចក់មើលក្រយ។រីឯមាត្រ៦
ចាស់វញិត្រវូពនិយ័ត្រមឹត្រ១៥-
០០០រៀលប៉ុណ្ណោះ ចំពោះអំពើ
ល្មើសដូចគ្នាន្រះ។
ចពំោះអពំើល្មើសផ្រស្រងៗមាត្រ

៦ថ្មីត្រូវពិន័យចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្ត
អពំើល្មើសចរាចរណ៍នវូទកឹប្រក់
៨០០០០រៀល១០០០០០រៀល
១២០០០០រៀល១៥០០០០
រៀល។ចុងក្រយ២៥០០០០
រៀលចពំោះអ្នកបើកបរដ្រលស្ថតិ
ក្នុងសា្ថានភាពស្រវឹងដ្រលមាន

អត្រជាតិអាលក់លុចាបព់ី០,២៥
ទៅ០,៣៩មលីីក្រមក្នងុ១លតី្រ
ខ្រយល់ឬចាប់ពី០,៥ ទៅ០,៧៩
ក្រមក្នុង១លីត្រឈាម។ក្នុង
ករណីន្រះ ត្រូវបញ្រឈប់មិនឲ្រយ
បើកបរបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។
មាត្រ៧ថ្មីច្រងថាត្រូវពិន័យ

អ្នកបើកបរយានយន្តធុនស្រល
ទកឹប្រក់៧៥០០០រៀលនងិអ្នក-
បើកបរយានយន្តធនុធ្ងន់ទកឹប្រក់
១៥០០០០រៀល ចំពោះអំពើ
ល្មើសបើកបរមិនបានយកភា្ជាប់
តាមខ្លួននូវឯកសារដើម រួមមាន
បណ្ណបើកបរយានយន្តនងិលខិតិ-
អនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មចំពោះ
រថយន្តដ្រលប្រកបអាជវីកម្មដកឹ-
ជញ្ជូន។បើកបរដោយមិនពាក់
ខ្រស្រក្រវត់សុវត្ថិភាព។ឈប់ ឬ
ចតល្មើសនងឹមាត្រ២៣ន្រច្របាប់
ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។បើកបរ
ដោយកុងទ័រល្របឿនមិនដំណើរ-
ការ។បើកបរដឹកអ្នកដណំើរលើស
ចំណុះល្មើសនឹងចំណុចទី៨
មាត្រ៨ថ្មី និងចំណុចទី៦ន្រ
មាត្រ៦៦ន្រច្របាប់ស្តពីីចរាចរណ៍
ផ្លូវគោក។អ្នកបើកបរយានយន្ត
ធនុធ្ងន់យានយន្តបុករណ៍យាន-
យន្តសណ្តោងរុឺម៉កឬសឺមីរុឺម៉ក
បិទសា្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺខុស-
បទដា្ឋានកំណត់ឬមិនមានបិទ
សា្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺ។
មាត្រ៧ថ្មីដដ្រលក៏បានច្រង

ថាត្រវូពនិយ័អ្នកបើកបរយានយន្ត
ធនុស្រលទកឹប្រក់១២០០០០
រៀលនងិអ្នកបើកបរយានយន្តធនុ
ធ្ងន់ទឹកប្រក់២២៥០០០រៀល
ចំពោះអំពើល្មើសបើកបរប្រើ
ទរូសព័្ទគ្មានឧបករណ៍សឡំ្រងភា្ជាប់
ទំនាក់ទំនង។បើកបរប្រើសញ្ញា

សូរស័ព្ទមិនត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិ-
ច្របាប់។បើកបរដោយដាក់តាំង
ភ្លើងសញ្ញាន្រយានមិនត្រឹមត្រូវ
តាមលក្ខណៈបច្ច្រកទ្រស។មាត្រ
៧ថ្មីច្រងទៀតថាត្រូវពិន័យអ្នក-
បើកបរយានយន្តធុនស្រលទឹក-
ប្រក់១៥០០០០រៀលនងិបើកបរ
យានយន្តធនុធ្ងន់ទកឹប្រក់៣០០
០០០រៀលចំពោះអំពើល្មើស
បើកបរបង្ហោះរ្រចុះរ្រឡើងឆាប
ឬកៀរ។បើកបរបញ្ច្រញសំឡ្រង
មា៉ាសុីនខ្លាំងឬផ្រស្រងច្រើនខុសពី
បទដា្ឋានបច្ច្រកទ្រស។បើកបរ
យានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មាន
លខិតិអនញុ្ញាតធ្វើអាជវីកម្មឬប្រើ
លិខិតធ្វើអាជីវកម្មហួសសុពល-
ភាព។បើកបរមនិគោរពលក្ខខណ្ឌ
សខុភាពដ្រលតម្រវូឲ្រយពាក់វ្រន៉តា
បើកបរខុសទិសចរាចរណ៍ឬបើកបរ
ជាន់គំនូសបង្ហូតកណ្តោលទ្រូងផ្លូវ។
រឯីអពំើល្មើសបើកបរដោយគ្មាន

វញិ្ញាបនបត្រត្រតួពនិតិ្រយលក្ខណៈ
បច្ច្រកទ្រសយានឬប្រើវញិ្ញាបន-
បត្រត្រួតពិនិត្រយលក្ខណៈហួស
សុពលភាពប្តូរពណ៌យានយន្ត
ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬបិទ
ពណ៌មិនត្រឹមត្រូវតាមបណ្ណ-
សមា្គាល់ត្រូវពិន័យអ្នកបើកបរ
យានយន្តធុនស្រលទឹកប្រក់
១៨០០០០រៀលនងិអ្នកបើកបរ
យានយន្តធុនធ្ងន់ទឹកប្រក់ចំនួន
៣៧៥០០០រៀល។
ប្រើប្រស់បណ្ណបើកបរមនិត្រមឹ-

ត្រូវតាមប្រភ្រទយានប្រើបណ្ណ-
បើកបរយានយន្តហួសសុពល-
ភាពប្រើប្រស់សា្លាកល្រខសមា្គាល់
យានដ្រលរចនាខុសពីលក្ខណៈ
ដើមឬរលបុល្រខឬបាក់សា្លាកបាត់
ល្រខឬដាក់សមា្ភារផ្រស្រងៗបាំង
សា្លាកល្រខ។បើកបរលើសល្របឿន
កំណត់ចាប់ពី៣០ទៅ៣៩គីឡូ-
ម៉្រត្រក្នងុ១ម៉ាងកត៏្រវូពនិយ័តាម

ចំនួនកំណត់ខងលើនិងតាម-
ប្រភ្រទយានយន្ត។
អ្នកបើកបរយានយន្តធនុស្រល

និងធុនធ្ងន់ក៏ត្រវូពិន័យទឹកប្រក់
៣០០០០០រៀលនិងទឹកប្រក់
៦២៥០០០រៀលចំពោះអំពើ
ល្មើសបើកបរយានយន្តដ្រលក្រច្ន្រ
ដឡំើងខសុបទដា្ឋានបច្ច្រកទ្រស។
បើកបរប្រណងំគ្នាដោយគ្មានការ-
អនុញ្ញាតលើផ្លូវសម្រប់ធ្វើចរា-
ចរណ៍ជាសាធារណៈ។បើកបរ
លើសល្របឿនកំណត់ចាប់ពី៤០
គីឡូម៉្រត្រក្នុង១ម៉ាងឡើងទៅ។
បើបើកបរក្នងុសា្ថានភាពស្រវងឹ

ដ្រលមានអត្រជាតិអាល់កុល
ចាប់ពី០,២៥ទៅ០,៣៩មីលី-
ក្រមក្នុង១លីត្រខ្រយល់ឬចាប់ពី
០,៥ទៅ០,៧៩ក្រមក្នងុ១លតី្រ-
ឈាមត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ទឹក-
ប្រក់៤០០០០០រៀលសម្រប់
យានយន្តធនុស្រលនងិទកឹប្រក់
៨០០០០០រៀលសម្រប់យាន-
យន្តធនុធ្ងន។់ករណនី្រះត្រវូបញ្រឈប់
មិនឲ្រយបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។
ដោយឡ្រកមាត្រ៧ចាស់ត្រវូ

ពិន័យអ្នកបើកបរយានយន្តធុន-
ស្រលទកឹប្រក់៤០០០០រៀល
និងអ្នកបើកបរយានយន្តធុនធ្ងន់
ទឹកប្រក់៧៥០០០រៀលចពំោះ
អំពើប្រហាក់ប្រហ្រលគ្នាន្រះ។
មាត្រ៨ថ្មីច្រងថា ត្រូវពិន័យ

អន្តរការណ៍ចំពោះអ្នកបើកបរ
យានយន្តដោយគ្មានបណ្ណបើកបរ
ឬក្នងុរយៈព្រលដ្រលបណ្ណបើកបរ
ត្រូវបានដកហូតព្រយួរទុកឬទុក
ជាមឃៈដោយពនិយ័ទកឹប្រក់
១២០០០០០រៀលសម្រប់
យានយន្តធុនស្រល។សម្រប់
យានយន្តធុនធ្ងន់ត្រូវពិន័យទឹក-
ប្រក់២៤០០០០០រៀល។ក្នងុ
ករណីដ្រលជនល្មើសធា្លាប់ទទលួ-
រងនូវការពិន័យអន្តរការណ៍ម្តង

រួចហើយត្រនៅបន្តប្រព្រឹត្ត
បទល្មើសន្រះទៀតក្នងុរយៈព្រល
៦ខ្រ ចាប់គិតពីការពិន័យអន្តរ-
ការណ៍លើកមុនត្រូវផ្តនា្ទាទោស
តាមច្របាប់ស្តពីីចរាចរណ៍ផ្លវូគោក។
មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ត្រវូបញ្ជនូ
កំណត់ហ្រតុទៅតុលាការ។
ឯមាត្រ៩ថ្មីត្រូវពិន័យអន្តរ-

ការណ៍ចំពោះអ្នកបើកបរយាន-
យន្តដោយគ្មានបណ្ណសមា្គាល់
យានជំនិះឬគ្មានផ្លាកល្រខនូវ
ទឹកប្រក់១២០០០០០រៀល
សម្រប់យានយន្តធុនស្រល។
ទឹកប្រក់២៤០០០០០រៀល
សម្រប់យានយន្តធុនធ្ងន់។
ចំណុចចុងក្រយន្រមាត្រន្រះ
មានការផ្តនា្ទាទោសតាមច្របាប់
ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដូចមាត្រ៨ថ្មី
ដ្ររ។មាត្រ១០ថ្មីត្រូវពិន័យ
អន្តរការណ៍ចំពោះអ្នកបើកបរ
យានយន្តស្ថិតក្នុងសា្ថានភាព-
ស្រវងឹដ្រលមានអត្រជាតិអាល-់
កុលចាប់ពី០,៤០មីលីក្រមក្នុង
១លតី្រខ្រយល់ឬចាបព់ី០,៨០ក្រម
ក្នងុ១លតី្រឈាមឡើងទៅដោយ
ត្រូវពិន័យទឹកប្រក់១០០០-
០០០រៀលសម្រប់ទោចក្រយាន-
យន្តឬទោចក្រយានយន្តសណ្តោង
រុមឺក៉ឬត្រីចក្រយានយន្តឬម៉តូូកង់
៤។ទកឹប្រក់២០០០០០០រៀល
សម្រប់យានយន្តធុនស្រល។
ទឹកប្រក់៤០០០០០០រៀល
សម្រប់យានយន្តធុនធ្ងន់។ចុង-
ក្រយន្រមាត្រន្រះក៏ត្រូវផ្តនា្តា-
ទោសដចូមាត្រ៨នងិ៩ដ្ររក្នងុ
ករណីជនល្មើសធា្លាប់ទទួលការ-
ពិន័យហើយនៅត្រប្រព្រឹត្ត។
មាត្រ១១ថ្មីច្រងថាមា្ចាស់ហាង

លក់យានយន្តគ្រប់ប្រភ្រទដ្រល
មិនបានបំព្រញប្របបទចុះបញ្ជី
យានយន្តសុំបណ្ណសមា្គាល់យាន-
យន្ត និងសុំសា្លាកល្រខសមា្គាល់
យានយន្តឲ្រយចានចប់សព្វគ្រប់មនុ
ប្រគល់ឲ្រយអ្នកទញិត្រវូទទលួរង-
ពនិយ័ទកឹប្រក់១២០០០០រៀល
សម្រប់ទោចក្រយានយន្តឬ
ទោចក្រយានយន្តសណ្តោងរុមឺក៉
ឬត្រីចក្រយានយន្តឬម៉ូតូកង់
៤។ទកឹប្រក១់២០០០០០រៀល
សម្រប់យានយន្តធនុស្រលនងិ
ទឹកប្រក់២៤០០០០០រៀល
សម្រប់យានយន្តធុនធ្ងន់។
ចំណ្រកមាត្រ១២ថ្មី ច្រងថា

ជនណដ្រលស្ថតិក្រមឥទ្ធពិល
ន្រគ្រឿងញៀនមិនអនុញ្ញាតឲ្រយ
បើកបរយានយន្តឡើយ។អ្នក-
បើកបរយានយន្តស្ថិតក្រម
ឥទ្ធពិលន្រគ្រឿងញៀនត្រវូផ្តនា្ទា-
ទោសតាមច្របាប់ស្តីពីការត្រួត-
ពិនិត្រយគ្រឿងញៀន។មាត្រ១៣
ថ្មីវញិច្រងថាឪពកុមា្តាយឬអាណ-
ព្រយាបាល ត្រូវបង់ប្រក់ពិន័យ
អន្តរការណ៍ចពំោះអពំើល្មើសនងឹ
អនកុ្រតឹ្រយន្រះដ្រលប្រព្រតឹ្តដោយ
អនីតិជនមានអាយុចាប់ពី១៥
ដល់ក្រម១៨ឆា្នាំ។

តាមមាត្រ១៤ថ្មី ជនដ្រល
បានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រ៦ថ្មី
មាត្រ៧ថ្មីមាត្រ៨ថ្មីមាត្រ៩ថ្មី
និងមាត្រ១០ថ្មីត្រូវបង់ប្រក់
ពិន័យអន្តរការណ៍ក្នុងរយៈព្រល
១៥ថ្ង្រន្រថ្ង្រធ្វើការគតិពីថ្ង្រដ្រល
បានទទួលបង្កាន់ដ្របង់ប្រក់-
ពនិយ័។ក្នងុករណីមនិបង់ប្រក-់
ពិន័យអន្តរការណ៍លើសរយៈព្រល
១៥ថ្ង្រន្រថ្ង្រធ្វើការគតិពថី្ង្រដ្រល
បានទទួលបង្កាន់ដ្របង់ប្រក់
ចំនួនទឹកប្រក់ពិន័យន្រះត្រូវ
ដំឡើងជា២ដង។ក្នុងករណី
មិនបានបង់ប្រក់ពិន័យលើស
រយៈព្រល៣០ថ្ង្រន្រថ្ង្រធ្វើការ
ចំនួនទឹកប្រក់ពិន័យត្រូវដំឡើង
ជា៣ដង។ក្នងុករណីមនិបានបង់
ប្រក់ពិន័យអន្តរការណ៍លើស
រយៈព្រល៦០ថ្ង្រន្រថ្ង្រធ្វើការមន្ត្រី
មានសមត្ថកចិ្ចត្រវូរៀបចំកណំត-់
ហ្រតុបញ្ជូនទៅអយ្រយការអម-
សាលាដបំងូដើម្របីចាត់វិធានការ
តាមច្របាប់ជាធរមាន។
ឯមាត្រ១៥ថ្មីច្រងថាបុគ្គល

ដ្រលមិនសុខចិត្តនឹងស្រចក្តី-
សម្រចរបស់សមត្ថកិច្ចដូចមាន
ច្រងក្នងុមាត្រ៤ន្រអនកុ្រតឹ្រយល្រខ
៤៤ន្រះមានសទិ្ធិប្តងឹតវ៉ារយៈព្រល
១៥ថ្ង្រន្រថ្ង្រធ្វើការយា៉ាងយរូគតិ
ពីថ្ង្រទទួលបង្កាន់ដ្រពិន័យទៅ
ប្រធានអង្គភាពដ្រលគ្រប់គ្រង
លើមន្ត្រីអនុវត្តផ្ទាល់។នៅថា្នាក់
ក្រងុស្រកុខណ្ឌត្រវូប្តងឹទៅអធកិារ-
នគរបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ នៅ
រាជធានី-ខ្រត្តត្រវូប្តងឹទៅស្នងការ-
នគរបាលរាជធានី-ខ្រត្ត។នៅថា្នាក់
ក្រសងួត្រវូប្តងឹទៅប្រធាននាយក-
ដា្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និង
សណ្តោប់ធា្នាប់សាធារណៈន្រ
អគ្គស្នងការដា្ឋាននគរបាលជាតិ
ក្រសងួមហាផ្ទ្រ។បគុ្គលដ្រលមនិ
សុខចិត្តនឹងការសម្រចរបស់
ប្រធានអង្គភាពខងលើមានសទិ្ធិ
ប្តឹងទៅតុលាការ។
លោកគមឹបញ្ញានាយកអង្គការ

មលូនធិិបង្ការរបសួអាសុីប្រចាំនៅ
កម្ពុជា(AIP)គំទ្រចំពោះអនុ-
ក្រឹត្រយរបស់រដា្ឋាភិបាលលើការក្រ-
សម្រលួមាត្រមយួចនំនួន្រច្របាប់
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកន្រះប៉នុ្ដ្រលោក
ស្នើឱ្រយមានការផ្រសព្វផ្រសាយឱ្រយបាន-
ទូលំទូលាយមុនព្រលអនុវត្ដ
អនុក្រឹត្រយន្រះក្នុងរយៈព្រល១-២
ខ្រទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។
លោកបានថ្ល្រងថា៖«ពលរដ្ឋ

អាចជ្រតួជ្របអំពីការក្រសម្រលួ
ន្រះព្រះឥឡវូន្រះយើងឃើញ
ហើយដោយសារពលរដ្ឋមាន
ការព្រួយបារម្ភ កូវីដ១៩ន្រះ។
ដូច្ន្រះព័ត៌មានដ្រលពួកគត់
ទទួលបានអាចផ្ដោតទៅលើ
បញ្ហោកូវីដ១៩ន្រះខ្លាំងជាង។
ពួកគត់មិនសូវទទួលបាន-
ព័ត៌មានលើការក្រសម្រួលអនុ-
ក្រឹត្រយន្រការអនុវត្ដច្របាប់ចរា-
ចរណ៍ន្រះទ្រ»៕
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កែមាតែមួយចំនួន...



ឃុតសុភចរិយា

កណ្ដាលៈ  បុរស ម្នាក់ ត្រវូ បាន 
តុលា ការ ខ្រត្ត កណ្ដាល   សម្រច 
ឃំុ ខ្លនួ ដាក់ ពន្ធ នា គារ ខ្រត្ត ជា 
បណ្ដាះ អា សន្ន  ដោយ ចោទ-  
ប្រ កាន់ ពី បទ   «បុ៉ន ប៉ង មនុស្រស 
ឃាត ដោយ ច្រត នា »   ទៅ លើ 
ស្ត្រ ីជា សង្រសា រកាល ពី ថ្ង្រ ទី៩  ខ្រ 
កុម្ភៈ   ឆ្នា ំ២០ ២០   ហើយ បាន រត់ 
គ្រច ខ្លនួ អស់ រយៈ ព្រល ជាង ១ 
ខ្រ   ទើប កម្លាងំ សមត្ថ កិច្ច   កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ ខ្រត្ត កណ្ដាល   
ស្រវ ជ្រវ ចាប់ ខ្លនួ បាន កាល ពី 
ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ។ 

  លោក   សម   តុលា  ម្រ បញ្ជាការ  
កង រាជ អាវុធ ហត្ថ ខ្រត្ត កណ្ដាល   
បាន ប្រប់ ភ្នំ ព្រញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រ  
ព្រ ហស្របតិ៍ ថា   ជន សង្រស័យ ឈ្មោះ  
ចក់  ពឿ ន  អា យុ ៣៦ ឆ្នា ំ  មន  
 លំ នៅ ភូមិ ព្រក តា នប់   ឃំុ កំពង់- 
ស្វាយ  ខ្រត្ត កណ្ដាល   ត្រវូ បាន 
កម្លាងំ សមត្ថ កិច្ច   កង រាជ អាវុធ 
ហ ត្ថ ខ្រត្ត កណ្ដាល  ចាប់ ឃាត់ 

ខ្លនួ   កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១៥   ខ្រ មីនា   ឆ្នា ំ
២០ ២០  នៅ ចំណុច ផ្ទះ ជួល  
មួយ ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ - សង្កាត់  កំពង់- 
សំ ណញ់   ក្រងុ តា ខ្មោ  បនា្ទាប់ ពី 
ជន ន្រះ បា ន ប្រ ព្រតឹ្ត អំ ពើ  ហិង្រសា 
យ៉ាង ឃោ រឃៅ  ទៅ លើ ស្ត្រ ីជា 
សង្រសា រម្នាក់ ឈ្មោះ   ស្រ ី  ល័ក្ខ   
អាយុ ២៥ ឆ្នា ំ  ដ្រល រស់ នៅ ក្នងុ 
ភូមិ ជា មួយ គា្នា កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៩   ខ្រ   
កុម្ភៈ   ឆ្នា ំ ២០ ២០   ហើយ បាន រត់គ្រច  
ខ្លួន អស់ រយៈ ព្រល ជាង ១ ខ្រ ។ 

  លោក  តុ លា  បាន បន្ត ថា   តាម 
ចម្លើយ របស់ ស្ត្រ ីរង គ្រះ  នៅ ថ្ង្រ 
កើត ហ្រតុ   ជន សង្រស័យ បាន ទៅ 
ផ្ទះ របស់ នាង ទំាង យប់   ហើយ    
បាន សំុ ឲ្រយ នាង បើក ទា្វារ ផ្ទះ   ដើ ម្របី 
សំុ ស្នាក់ អា ស្រយ័ នៅ ផ្ទះ នាង 
មួយ យប់   បុ៉ ន្ត្រ ដោ យ ឪពុក ម្ដាយ 
របស់ នាង មិន នៅ ផ្ទះ   នាង ក៏ មិន 
បើក ទា្វារ ឲ្រយ បុរស ជា សង្រសា រនោះ 
ចូល ទ្រ ។   បនា្ទាប់ ពី ដឹង ថា នាង នៅ   
ផ្ទះ ត្រ ម្នាក់ ឯង  ជន សង្រស័យ ក៏ បាន  
យក កំា បិត ច្រត   ដ្រល ដាក់ ជាប់ 
ខ្លនួ   ទៅ កាប់  ទា្វារ ផ្ទះ របស់ នាង   

ដើ ម្របី ចូល ទៅ ក្នងុ ផ្ទះរ  បស់ នាង  
ត្រ ស្ត្ររី ង គ្រះ បាន  ព្រយាយម រត់ 
ច្រញ តាម ទា្វារ ក្រយ មក ក្រ 
ផ្ទះ ហើយ ក៏ ជំពប់ ជើង ដួល  ក៏ 
ត្រវូ ជន សង្រស័យ ចាប់ បាន   ហើយ 
នំា ទៅ កាន់ ផ្ទះ របស់ ខ្លនួ ដ្រល 
នៅ ប្រ មណ  ២០០ ម៉្រត្រ ពី ផ្ទះ    
រ បស់ នាង ។   

 លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខណៈ   
នោះ   ស្ត្រ ីរង គ្រះ បាន ប្រទះ 
ឃើញ  កម្លាងំ សមត្ថ កិច្ច យើង  
ដ្រល  ចុះ ល្របាត តាម មូល ដា្ឋាន   
ហើយ ក៏ ស្រក  ឲ្រយ ជួយ   នៅ ព្រល 
នោះ ជន សង្រស័យ ក៏ បាន យក កំា- 
បិត អារករបស់ នា ង ត្រ ម្ដង   ត្រ 
ត្រវូ នាង ចាប់ កំា បិត នោះ ជាប់ 
បណ្ដាល ឲ្រយ របួស ដាច់ ម្រម ដ្រ 
ស្ដា ំចំនួន ៤    ហើយ រើ បម្រះខ្លនួ 
ពី ជន សង្រស័យ  បុ៉ន្ត្រ ត្រូវ ជ ន 
សង្រស័យ កាប់ ត្រវូ ២ កំា បិត ថ្រម- 
ទៀត   ត្រវូ កំ ភួន ដ្រ ស្តា ំ ១ កំា បិត 
ដាច់ ដល់ ឆ្អឹ ង   និ ង ត្រូវ ស្លាប -    
ប្រ ចៀវ ខាង ស្តាំ ១ កំា បិត ។   
បនា្ទាប់ មក ជន សង្រស័យ ក៏ រត់ 

ភៀស ខ្លនួ បាត់ ទៅ  » ។ 
  លោក  តុ លា   បាន បន្ត ថា   

ដោយ  គិត ពី អាយុ ជីវិ ត ស្ត្រ ីរង- 
គ្រះកម្លាងំ សមត្ថ កិច្ច   មិន បាន 
ប្រ ដ្រញ តាម ចាប់ ជន សង្រស័យ  
ភ្លាម ទ្រ គឺ បាន នំា គា្នា ជួយ អន្ត រា- 
គមន៍ នំា ស្ត្រ ីរង គ្រះ ទៅ មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ  ដើម្របី ព្រយា បាល របួស  ហើយ   
បាន ចាត់ កម្លាងំ ស្រវ ជ្រវ ដោយ  
សម្ងាត់ ដើ ម្របី ស្វ្រង រក ចាប់ ខ្លនួ 
ជន សង្រស័យ យក មក ប្រ គល់ ឲ្រយ 
សមត្ថ កិច្ច តុលា ការ ផ្ដនា្ទា ទោស 
ទៅ តាម ផ្លវូ ច្របាប់។   រយៈ ព្រល 
ជាង ១ ខ្រ ក្រយ មក   គឺ  នៅ ថ្ង្រ ទី 
១ ៥  ខ្រ មីនា   ឆ្នា ំ២០ ២០   កន្លង  
ទៅ ន្រះ   កម្លាំង សម្ងាត់  របស់ 
លោក ក៏ បាន ប្រ ទះ ឃើញ ជន- 
សង្រស័យ   ហើយ បាន ស្នើ សំុ កិច្ច- 
សហ ការ ពី តំណង អយ្រយ ការ 
អម ស លា ដំ បូង ខ្រត្ត កណ្ដាល   
ចុះ ចាប់ ឃាត់ ខ្លនួ ជន សង្រស័យ 
យក  មក សក សួរ   ហើយ បាន 
កសង សំណំុ រឿង បញ្ជូន ទៅ 
តុលា ការ ដើ ម្របី ចំ ណត់ ការ បន្ត 

តាម នីតិ វិធី ។     
  លោក  បាន បញ្ជាក់   ថា ៖ « នៅ  

ចំ ពោះ មុ ខ សមត្ថ កិច្ច ជន សង្រស័យ 
បាន សរ ភព ថា   ខ្លួន ពិត ជា 
បាន  ប្រ ព្រតឹ្ត អំពើ ហិង្រសា   ដូច អ្វី 
ដ្រល ស្ត្រ ីរង គ្រះ បា ន រៀប រាប់ 
ប្រប់ សមត្ថ កិច្ច ពី ខាង លើ នោះ 
ម្រ ន  ព្រះ ត្រ ខ្លនួ ប្រ ចណ្ឌ ខឹង 
នឹង ស្ត្រ ីរង គ្រះ   បាន សំុ ផ្ដាច់  
ទំ នាក់ ទំ នង  ស្ន្រ ហា ជា មួយ ខ្លនួ    
ហើយ ទៅ លួច ទាក់ ទង ស្ន្រ ហា 
ជា មួយ  ប្រសុ ថ្ម»ី ។ 

  លោក បាន បន្ថ្រម ថា   ក្រយ 
បញ្ចប់ ការ សក សួរ   នៅ លា្ងាច ថ្ង្រ 
ទី ១៧   ជន សង្រស័ យ ត្រវូ បាន បញ្ជនូ   
ខ្លនួ  ទៅ កាន់ តុលា ការ ខ្រត្ត កណ្ដាល 
ហើយ តុ លា ការ បាន សម្រច ធ្វើ 
ការ ចោទ ប្រ កាន់ ពី បទ « បុ៉ន ប៉ង 
មនុស្រស ឃាត ដោយ ច្រត នា »   
និង បាន បង្គាប់ ឲ្រយ កម្លាងំ នគរ- 
បាល  យុត្ត ិធម៌នំា ជន សង្រស័យ ទៅ 
ឃំុ ខ្លនួ   ក្នុង ពន្ធ នា គារ ខ្រត្ត ជា 
បណ្ដាះអា ស ន្ន ដើ ម្របីរង់ ចំា ការ- 
ជំ នំុ ជម្រះ ទោស ជា ក្រយ » ៕ 
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មន្ត្រកី្រសួងផ្រនការ៖ កូវីដ១៩នឹងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ 
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ ន្រ 
ក្រសួង ផ្រន ការ  អះ អាង ថា  ការ- 
រើក រាល ដាន ន្រ ជងំ ឺក ូវើដ១៩ នៅ 
ក្នុង ប្រទ្រស នឹង ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ផ្រន ការ អ ភិវឌ្រឍ ន៍ ជាតិ ដ្រល ធ្វើ 
ឲ្រយ សកម្ម ភព ដ្រល បាន កណំត ់
រួច មួយ ចំនួន នឹង ទទួល បរា ជ័យ  
ខណៈ លទ្ធ ផល ជា ផ្លវូ ការ ន្រ ការ- 
ធ្វើ ជំរឿន ទូទាំង ប្រ ទ្រស ដ្រល 
គ្រង ប្រ កាស នៅ ខ្រ កក្កដា 
ខាង មុខ  ក៏ នឹង ត្រូវ ពន្រយា រព្រល 
ដោយ គា្មោន  កំណត់ ផងដ្ររ។

ការ អះ អាង ប្រប ន្រះ បាន ធ្វើ 
ឡើង កាល ពី ម្រសិល មិញ ដោយ 
លោក ថ្រ ង បញ្ញា ធន ប្រតិភូ- 
រាជ រដា្ឋា ភិបាល ទទួល បន្ទកុ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន ផ្រន ការ  និង មន្ត្រី  
១ រូប ទៀត ទទួល បន្ទុក ស្ថិតិ- 
ន្រ ក្រសួង ផ្រន ការ  នៅ ក្នងុ សន្ន-ិ 
សីទ សរ ព័ត៌ មន ស្ដីពី«វឌ្រឍន- 
ភពនិង ទិសដៅ ការងរ បន្ដ របស់ 
ក្រសួង ផ្រន ការ» ដ្រល រៀបចំ 
ដោយ អង្គភព អ្នក នំាពាក្រយ រាជ- 
រដា្ឋាភ ិបាល  នៅ ទសី្ត ីការ គណៈ- 
រដ្ឋ មន្ត្រី ។

 ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ សណំរួ របស់ 
អ្នក ស រព័ត៌ មន  ក្នងុ ឱកាស 
នោះ លោក ថ្រ ង បញ្ញា ធន  
បាន លើក ឡើង ថា  ការ រើក រាល- 
ដាលជំងឺ កូ វើដ១៩គឺ ពិត ជា ធ្វើ 
ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់ផ្រន ការ អភវិឌ្រឍ ន ៍
ជាតិ ឆ្នា ំ២០១៩  ដល់  ឆ្នា ំ២០២៣  

ដ្រល រដា្ឋាភ ិ បាល បាន ដាក ់ច្រញ 
ខណៈ ក្នុង ដំណក់ កាល ដំបូង 
ន្រះ ការ ប្រ ប្រួល ស្ថាន ភព  
បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់ផ្ន្រក ខ្លះ 
ន្រ សកម្ម ភព របស់ រដ្ឋ។ 

លោក ថ្ល្រង យ៉ាង ដូច្ន្រះ ថា៖ 
«នៅ ព្រល មន ការ កើត ឡើង 
បនា្ទាប់ ក្នុង ករណីកូ វើដ ១៩  ន្រះ  
អ៊ីចឹង គឺ រដា្ឋា ភិ បាលបាន រៀប ចំ 
ថវិកា មួយ ចំណ្រក សម្រប់ អន្ត- 
រាគ មន៍ បនា្ទាន់។ ប្រសិន បើថវិកា 
រប ស់ យើង មន កំណត់  ហើយ 
មួយ ចំណ្រក ត្រវូ បាន ប្រើ ប្រស់ 
សម្រប់ អន្ត រាគមន៍ បនា្ទាន់ ន្រះ 
យើង ឃើញ ថា ដំណក់ កាល 
ទ២ី គជឺា ការ ណ្រនា ំរបស ់សម្ត្រច 

ត្រ ជោ ប្រ មខុ រដា្ឋាភ ិបាល កម្ព ុជា 
ដ្រល បាន ណ្រ នំា ឲ្រយ យើង ពិនិត្រយ 
រឿង អាទិ ភព ណ  ដ្រល មិន - 
ទាន់ ចាំ បាច់ ក្នុង ព្រល ន្រះ  ត្រូវ 
ផ្អាក សនិ ។ ករណ ីន្រះ ព្រះត្រ 
ថវិកាមួយ ចំនួន ហ្នឹងត្រូវ ប្រង- 
ច្រក ទៅ ក្នងុ វសិយ័ សខុា ភ ិបាល  
ធ្វើ ម៉្រច អន្តរា គម ន ៍រឿង ក ូវើដ ន្រះ 
ឲ្រយ ទាន់ ព្រល សិន»។ 

លោក បញ្ញា ធន បន្ថ្រម ថា 
ការ អន្ត រាគ មន៍ ដំបូងគឺ រដា្ឋាភិ- 
បាល កម្ពជុា បាន បញ្ជា ឲ្រយ ក្រសួង- 
ស្រដ្ឋ កិច្ច និង ហិរ ញ្ញ វត្ថ ុចាប់ ផ្តើម  
ប្រង ច្រក ឬក៏ វិភ ជថ វិកា របស់ 
រដា្ឋាភិ បាល ដើម្របី អន្ត រាគ មន៍  
ទប ់ស្កាត ់ជងំ ឺកវូើដ ទទូាងំ ប្រទ្រ ស 

ស្រប ព្រល ព្រល ដ្រល ការ អនវុត្ត  
ផ្រន ការ អភ ិវឌ្រឍ នជ៍ាត ិ ជា ទទូៅ 
ក្នុង ១ ឆ្នាំ គឺត្រូវ ធ្វើ ការ តាម ដាន 
នងិ វាយ តម្ល្រ ព ីវឌ្រឍន ភព ដ្រល 
សម្រច បាន។ ដូច្ន្រះ នៅ ព្រល 
ដ្រល ធន ធាន ថវិកា មួយ ចំនួន 
មនិ បាន ប្រើ ប្រស់ សម្រប់ អភិ- 
វឌ្រឍ តាម ផ្រនការ  ដោយ សរត្រ 
យក ទៅ អន្ត រាគ មន៍ បនា្ទាន់ នោះ 
ច្របាស់ ណស់ពិត ជា ប៉ះ ពាល់ 
ផ្រន ការ អភិវឌ្រឍ ន៍ ជាតិ ។

ចណំ្រក  លោក ស្រី ហង ់លី- 
ណ ប្រតិភូ រាជរ ដា្ឋាភិ បាល ទទួល 
បន្ទកុ ផ្ន្រក ស្ថតិិ និង ជា អគ្គ នាយិ- 
កា វិទ្រយា ស្ថាន ជាតិ ស្ថ ិតិន្រក្រសួង - 
ផ្រន ការ បាន ថ្ល្រង ដ្ររ ថា បញ្ហា 

ន្រ កូ វើដ ន្រះ ក៏បាន ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
ដណំើរ ការ ន្រ កា រប្រកាស លទ្ធ- 
ផល ជា ផ្លូវការ ន្រ ការ ធ្វើ ជំរឿន 
ផង ដ្ររ។ លោក ស្រី  បន្ថ្រម ថា 
ព្រល ដ្រល មន បញ្ហា កូ វើដ ន្រះ 
មន្ត្រ ីនងិ នសិ្រសតិ  ដ្រល ស្មគ័្រ ចតិ្ត 
មយួ ចនំនួ ក ៏មនិ បាន មក ធ្វើការ 
ដូច ជា ធម្មតា ដ្ររ ស្រប ព្រល 
ក្រសួង ផ្រន ការ ក៏បាន ឈប់ 
សម្រក ដ្រលជា  ហ្រត ុនា ំឲ្រយ ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ផ្រន ការ ន្រ ការ ប្រ កាស 
លទ្ធ ផល ជំរឿន ជា ផ្លូវ ការ ន្រះ ។

លោក ស្រី បន្ត ថា៖  «នៅ ក្នុង 
អំឡុង ព្រល ន្រះនឹង ប៉ះ ពាល់ 
ព្រះថា  ការងរ មយួ ចនំ ួន មនិ 
បាន អនុវត្ត ទៅ តាម ចំណុច ដៅ 
ដ្រល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង ផ្រន 
ការ នោះ ទ្រ។ បើ មិន បាន សម្រច 
តាម កា រ កំណត់ ដៅ ន្រះ ទ្រ ដ្រល 
ជា លក្ខណៈ បច្ច្រក ទ្រស យើង 
ធ្វើ កា រវិភគ ហើយ ថា វា បណ្ដាល 
មក ពី មូល ហ្រតុ អ្វី ដើម្របី ឈាន 
ទៅ ធ្វើ ការ ក្រស ម្រួល» ។

លោក ស្រ ីហង ់ល ីណ បាន 
បញ្ជាក់ ថា ក្នុង ដំណក់ កាល - 
រៀបចំ របា យកា រណ៍ ជំរឿន ន្រះ 
គ ឺបនា្ទាបព់ ីបាន ប្រមលូ ទនិ្ន នយ័ 
បាន មក ព ីគ្រសួរ ប្រ មណ ជាង 
៣ លាន ៣ស្រន គ្រួ សរគឺ ត្រូវ 
ប្រើ ប្រស់ មន្ត្រីប្រមណ ១៥០  
នាក់  សម្រប់ ក្រនិង ចុះ ល្រខ កូដ 
ហើយ ១៥០ នាក់ ទៀត សម្រប់ 
វាយ ប ញ្ច ូល ទនិ្ន នយ័ ក្នងុ កុ ំព្រយូ ទរ័។ 
   លោក ស្រី  បាន បន្ថ្រម ថា 

ដូច្ន្រះ ក្នុង ការ វាយ ប ញ្ចូ ល ទិន្ន- 
ន័យ ជាង ៣ លាន គ្រួសរ ន្រះ 
យើង តម្រវូ ឲ្រយ ពួក គាត់ ក្នងុ ១៥០ 
នា ក់ ហ្នឹង សម្រប់ អ្នក ក្រគឺ ត្រូវ 
ក្រ ឲ្រយ បាន ៦ពាន់ ៥ រយ គ្រួសរ  
ក្នុង ១ខ្រ ទើប យើង បាន បញ្ចប់ 
តាម ផ្រន ការ ដ្រល យើង បាន 
កំណត់ ហើយ សម្រប់ អ្នក ចុះ 
ល្រខ កូដ ម្នាក់គឺ ត្រូវ ចុះ៨ពាន់ 
៥ រយ គ្រសួរ ក្នងុ ១ខ្រ ទើប អាច 
បញ្ចប់ តាម ផ្រន ការ បាន  ។

លោក ស្រី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ដូច្ន្រះ បើ ការ វាយ ប ញ្ចូ លអាច 
ធ្វើ តាម ផ្រន ការ កំណត់  នោះ 
ការ ងរ ជំរឿន ន្រះនឹង អាច បញ្ចប់ 
ក្នងុ ខ្រ ៣ ទៅខ្រ៤ឲ្រយ ស្រប តាម 
ផ្រន ការ ដ្រល អាច ឲ្រយ មន 
ព្រល គ្រ បគ់្រន ់សម្រ បធ់្វើ ការ- 
វិ ភគ ដើម្របី ច្រញ លទ្ធ ផល ផ្លូវ- 
ការ នៅ ក្នងុ ខ្រ ៧ខា ងមុ ខ ហើយ 
បើ ការ ងរ ន្រះ ធ្វើ មិន បាន តាម 
ការ កណំត ់ដ្រល បាន ដាក ់ច្រញ 
ទ្រគឺ អត់ អាច បញ្ចប់ បាន ទ្រ» ។

យ៉ាង ណ ក្ដី លោក ស្រី មិន- 
ទាន់ អាច បញ្ជាក់ បាន ទ្រ ថា ការ- 
ពន្រយា រព្រ ល ប្រកាស លទ្ធ ផ ល 
ផ្លូវការ ន្រះ អាច នឹង បន្ត អូស- 
បនា្លាយ រហូតដល់ ព្រល ណ ទ្រ 
ដោយ លោក ស្រី គ្រ ន់ត្រ អះ- 
អាង ថា បើ បញ្ហា ជំងឺ ន្រះ អូស- 
បនា្លាយ ព្រលវ្រលាយូរ នោះ  
ការ ប្រកាស លទ្ធ ផល ជំរឿន ជា - 
ផ្លូវ ការ ក៏ នឹង ពន្រយា រ ព្រល ទៅ 
តាម នោះ ដ្ររ ៕

លោកថេងបញ្ញាធនក្នងុសន្នសីិទកាសេតកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

តុលាការ ខ្រត្តកណ្ដាល ឃំុ ខ្លនួ បុរសម្នាក់ ពី បទបុ៉ន ប៉ង មនុស្រស ឃាត ដោយ ច្រតនា

ជនជាប់ចោទពេលឈរនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាល។ រូបថត GRK



តពីទំព័រ១...ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអា-
សន្នដល់បរទេសទាងំអស់ចលូវៀត-
ណាមរយៈពេល៣០ថ្ងេចាប់ពីថ្ងេទី
១៨ខេមីនា។រាល់ជនបរទេសទាំង-
អស់ដេលចូលវៀតណាមតេូវដក់ឲេយ
នៅដច់ដោយឡេកទេង់ទេយធំតាម
ទតីាងំដេលបានគេងទកុនងិអនវុត្ត
ចពំោះអ្នកដណំើរមកពសីហរដ្ឋអាមេ-
រិកអឺរ៉ុបនិងអាស៊ាន។
បើទោះបជីាវៀតណាមបានបទិពេ-ំ

ដេនជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយក៏លោក
ហ៊ុនសេនថ្លេងថានៅថ្ងេទី១៨ខេ
មីនានោះមានពលរដ្ឋវៀតណាម
បេមាណ៣០០នាក់បានចលូមកក្នងុ
ទកឹដីកម្ពុជា។ប៉នុ្តេដោយការអាណតិ
ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដេលចូលមក
កម្ពុជាកម្ពុជាទុកពេល៤៨ម៉ោងឲេយ
ពួកគេចាកចេញទៅវិញដើមេបីចៀស-
វាងកា្លាយជាជនខុសចេបាប់។
លោកហ៊ុនសេនថ្លេងថា៖«នេះ

ជាបញ្ហាយើងមនិមេនជាការសងសកឹ
ឬឆ្លើយតបទាំងគំរោះគំរើយទេ។ក៏
ប៉នុ្តេយើងមានហេតុផលដើមេបីបញ្ជាក់
ឲេយគាត់បានដឹងឲេយបេជាជនវៀត-
ណាមបានដងឹថារឿងហេតុដេលមិន
បានចូលកម្ពុជាគឺយើងអាណិតពួក-
គាត់ទៅវិញទេពេះពួកគាត់តេឡប់
ទៅវញិតេវូនៅដច់ដោយឡេក១៤ថ្ងេ

ហើយស្ថានភាពនេះជាស្ថានភាព
ដេលមិនគួរគបេបីទេនៅក្នុងរយៈពេល
នេះ»។លោកនាយករដ្ឋមន្តេីក៏បាន
បេប់ឲេយអាជា្ញាធរកម្ពុជា នៅតាមពេំ-
ដេនជាប់ជាមួយវៀតណាមឲេយទាក់ទង
ភាគីវៀតណាមដើមេបីសុំឲេយវៀតណាម
អនុញ្ញាតឲេយពលរដ្ឋកម្ពុជាដេលនៅ
ទីនោះបានតេឡប់មកកម្ពុជាវិញ។
អាជា្ញាធរតាមទល់ដេនតេវូដោះសេយ
បញ្ហានេះដោយភាពទន់ភ្លន់។លោក
បញ្ជាក់ថាការបទិពេដំេននេះសមេប់
តេការធ្វើដំណើររបស់បេជាពលរដ្ឋ
ប៉ុណ្ណោះចំណេកការចរាចរទំនិញ
និងកិច្ចសហការក្នុងការដោះសេយ
បញ្ហាបនា្ទាន់ផេសេងៗ នៅតេធ្វើឡើងជា-
ធម្មតា។
កេសួងការបរទេសក៏បានសរសេរ

លខិតិជនូស្ថានទតូវៀតណាមផងដេរ
ដោយបញ្ជាកថ់ាកម្ពជុាស្នើឲេយអាជា្ញាធរ
វៀតណាមជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋ
វៀតណាម កុំឲេយធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា
តាមគេប់ផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវ
អាកាសក្នុងអំឡុងពេលសុពលភាព
នេការរតឹតេបតិការធ្វើដណំើររបស់វៀត-
ណាម។កេសួងការបរទេសសរសេរ
ថា៖ «ការធ្វើដំណើរចូលបេទេស
កម្ពុជាដោយពលរដ្ឋវៀតណាមនិង
ការធ្វើដំណើរចូលបេទេសវៀតណាម

ដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកផ្លូវ-
ទឹកនិងផ្លូវអាកាសទាំងអស់នឹងតេូវ
ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង
២៣:៥៩យប់ថ្ងេទី២០ខេមីនាឆ្នាំ
២០២០។វធិានការនេះមានគោលប-ំ
ណងបញ្ចៀសនូវការលំបាកចំពោះពល-
រដ្ឋវៀតណាមក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ដេលតមេូវបង្ខាំងខ្លួននៅដច់ដោយ
ឡេកពីគេកេយពីបានធ្វើដំណើរពី
បេទេសកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាម»។
ទោះយ៉ោងណាវិធានការនេះតេូវ

បានលើកលេងចំពោះពលរដ្ឋទំាង២
ភាគីដេលកាន់លិខិតឆ្លងដេនការទូត
និងផ្លូវការ។កេសួងក៏ស្នើឲេយវៀត-
ណាមសមេួលការដឹកទំនិញឆ្លង

ពេំដេនដោយគា្មានការរាំងស្ទះនិង
សមេួលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋ
កម្ពុជាទាំងអស់ដេលកំពុងតេូវបាន
ដក់ឲេយនៅដច់ដោយឡេកនៅវៀត-
ណាមបេសិនបើមាន។
សេដៀងគា្នានេះដេរ រដ្ឋមន្តេីកេសួង

មហាផ្ទេលោកសខេងបានណេនំាឲេយ
អាជា្ញាធរជាប់ពេដំេនកម្ពជុា-វៀតណាម
ផ្អាកនូវការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល
បេទេសទាំង២ជាបណ្ដោះអាសន្ន
ដោយសរករណីឆ្លងជងំឺកវូើដ១៩មាន
ការកើនឡើងយ៉ោងគហំកុនងិខណៈ-
ពេលដេលរដ្ឋាភបិាលវៀតណាមបាន
ដក់កមេិតលើការធ្វើដំណើរ។លិខិត
របស់លោកក៏មានខ្លឹមសរដូចលិខិត

របស់កេសួងការបរទេសផងដេរ។
នៅចំណុចចុងកេយលោកសខេង

សរសេរថា៖ «អាជា្ញាធរខេត្តជាប់ពេំ-
ដេនជាមួយសធារណរដ្ឋសង្គមនិយម-
វៀតណាមតេូវធ្វើការជមេបជូនភាគី
វៀតណាមអំពីវិធានការខាងលើនេះ
និងស្នើសុំការយោគយល់ហើយតេូវ
បន្តពងេងឹកិច្ចសហបេតិបត្តកិារនិងការ-
បេងឹបេងរមួគា្នាក្នងុការបញេឈប់ការឆ្លង
រើករាលដលនេជំងឺកូវើដ១៩នេះ»។
លោក គិនភាបេធានវិទេយាស្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេរាជបណ្ឌិតេយ-
សភាកម្ពជុាយល់ឃើញថាជាការពតិ
ការពេួយបារម្ភអំពីកូវើដ១៩ជាកង្វល់
រួមបុ៉ន្តេការសមេចចិត្តរបស់វៀតណាម
ហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់អ្វីជាតម្លេនេ
មតិ្តភាពនងិកចិ្ចសហបេតបិត្តិការក្នងុ
នាមអ្នកជិតខាង។លោកថាលោក
ហ៊នុសេនបានឆ្លើយតបយ៉ោងទន់ភ្លន់
តេចេបាស់លាស់។
លោកថ្លេងថា៖«ការឆ្លើយតបបើ

យើងពិនិតេយឲេយមេនទេនមិនសមាមាតេ
ផង។លោកគិតដល់តម្លេនេកិច្ចសហ-
បេតិបត្តិការក្នុងនាមបេទេសភូមិផង-
របងជាមយួលោកគិតអំពីទំនាក់ទំនង
រវាងបេទេសទាំង២លោកគិតអំពី
តម្លេខាងផ្នេកមនសុេសធម។៌ខ្ញុំយល់ថា
បេតិកម្មរបស់លោកមានភាពទន់ភ្លន់
តេចេបាស់លាស់ដោយជំហរមនុសេស-
ធម៌ការទូត និងភាពចាស់វសេសាខាង
នយោបាយការបរទេស»៕
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កម្ពជុាបិទព្រំដ្រនបណ្តោះអាសន្ន...

ឃុតសុភចរិយា

ភ្នពំេញៈអង្គការសបេបរុសធម៌
របស់លោកMarkZucker-
bergនិងលោកBill Gates
មហាសេដ្ឋីពិភពលោកកំពុង
ជួយអ្នកសេវជេវផ្នេកវិទេយាសស្តេ
នៅកម្ពុជាមួយកេុម ក្នុងការ-
បេយទុ្ធបេឆងំការរើករាលដល
នេជងំឺកវូើដ១៩។នេះបើយោង-
តាមការចុះផេសាយរបស់សរព័ត៌-
មានBusinessInsideដេល
បានដកសេង់សម្ដីរបស់លោក
MarkZuckerbergនាយក
បេតិបត្តិហ្វេសប៊ុក (NAS-
DAQ:FB)កាលពីថ្ងេពុធ។
នាយកបេតិបត្តិកេុមហ៊ុន

ហ្វេសប៊កុលោកMarkZuck-
erbergបាននិយយថាអង្គ-
ការសបេបុរសធម៌របស់គាត់គឺ
លោកសេីChanZuckerberg
Initiativeបានជួយសមេប់ការ
សេវជេវមួយដេលអាចជួយ
ក្នងុការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺ
ឆ្លងនេះដោយមានភាពជាដេគូ
ជាមួយមូលនិធិរបស់លោក

បៀលហ្គេតស៍(BillGates
Foundation)។
នៅក្នងុការបង្ហាះតាមហ្វេស-

ប៊ុកមួយដេលតេូវបានចេញ
ផេសាយកាលពីលា្ងាចថ្ងេអង្គារ
លោកZuckerbergបានរៀប-
រាប់លម្អិតអំពីវិធានការដេល
កេមុហុ៊នហ្វេសបុ៊កកំពុងចាត់-
វិធានការដើមេបីជួយបញេឈប់ការ-
រើករាលដលនេវើរុសកូរ៉ូណា
(coronavirus)ដូចជាការ-
ផ្តល់កន្លេងផេសាយពាណិជ្ជកម្ម
ឥតគិតថ្លេដល់អង្គការសុខភាព
ពភិពលោក(WHO)នងិការ-
តាមដនមើលព័ត៌មានមិនតេឹម-
តេូវទាក់ទងនឹងមេរោគ។
លោកបានបន្ថេមទៀតថា៖

«តាមរយៈភាពជាដេគូរវាង
មូលនិធិសបេបុរសធម៌របស់
យើងនិងមូលនិធិBillGates
អ្នកសេវជេវនៅកម្ពុជាអាច
មានលទ្ធភាពតមេង់ហេសេន៊ពេញ-
លេញនេវើរុសដេលបង្កឲេយកើត
មានជងំឺកវូើដ១៩ក្នងុរយៈពេល
ប៉ុនា្មានថ្ងេនេះវានឹងធ្វើឲេយមាន
ភាពកាន់តេងយសេួល និង
លឿនសមេប់ពួកគេដើមេបី

កំណត់ភាពចេបាស់លាស់បេសិន-
បើពលរដ្ឋមានផ្ទកុមេរោគនេះ»។
លោកZuckerbergបាន

សរសេរថា៖«កេុមនេះបាន
បង្កើតឧបករណ៍សធារណៈថ្មី
មួយឈ្មាះ IDSeqដូច្នេះ
អ្នកវិទេយាសស្តេនៅគេប់ទីកន្លេង
អាចសកិេសាពហីេសេន៊ពេញលេញ
នៅក្នុងបរិបទទូលំទូលាយនេ
ជងំឺឆ្លងកវូើដ១៩ដេលតេវូបាន
ផ្ទុកនៅជុំវិញពិភពលោក»។
ឧបករណ៍អាយឌីអេស

(IDSeq)គឺជាឧបករណ៍ស្វេង-
រកមេរោគបង្ករោគរាតតេបាត
ដេលតេូវបានបង្ហាញជាលើក-
ដបំងូកេមគនំតិផ្តចួផ្តើមរបស់
លោកសេី ChanZucker-
bergនៅឆ្នា២ំ០១៨ក្នងុភាព-
ជាដេគូជាមួយមូលនិធិ Bill
Gates។
យ៉ោងណាក៏ដោយភ្នំពេញ-

ប៉សុ្តិ៍មនិអាចស្វេងរកការទាក-់
ទងដើមេបីស្នើសុំការអធិបេបាយ
បន្ថេមពីលោកZuckerberg
បានទេកាលពីថ្ងេពេហសេបតិ៍
ចំណេកខាងកេុមហ៊ុនCZIឬ
មូលនិធិ...តទៅទំព័រ៥

ចេកពេំដេនបាវិតនៅក្នងុខេត្តស្វាយរៀងកាលពីពេលកន្លងមក។រូបថតហេងជីវ័ន

អង្គការរបស់លោកMarkZuckerbergនិងBillGates
កំពុងជួយក្រមុអ្នកស្រវជ្រវនៅកម្ពជុាដើម្របីប្រឆំាងកូវីដ១៩
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សារមន្ទរីចំនួន១០ត្រវូបានបិទដើម្របីទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: សារមន្ទរី ធំៗ ចំនួន ១០ កន្លៃង  
ដៃល រកៃសា ឯកសារ និង វត្ថុ បុរាណ  តៃូវ 
បាន បិទ ជា បណ្តោះ អាសន្ន មិនអនុ - 
ញ្ញាត ឲៃយ ភ្ញៀវ ជាតិ និង អន្តរជាតិ ចូល 
ទសៃសនា  ជា វិធាន ការ ដើមៃបី ទប់ សា្កា ត់ 
ការរីក រាលដាលនៃ ការ  ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១ ៩។

លោក ឡុង បុ៊ណ្ណា សីុ រី វត្ថ រដ្ឋលៃ ខា  - 
ធិការ និង ជា អ្នកនំា ពាកៃយ កៃសួង វបៃបធ ម៌ 
និង វិចិតៃសិលៃបៈបាន ថ្លៃងកាល  ពី មៃសិ ល- 
មញិ ថា សារមន្ទរី ដៃល កៃសងួ វបៃបធម ៌
និង វិចិតៃសិលៃបៈ  បាន ជូន ដំ ណឹង ឲៃយ 
បិទ បណ្តោះអាសន្ន នៃះ មាន ចំ នួ ន១ ០ 
កន្លៃង រមួមាន ទាងំ សារ មន្ទរី តចូៗតាម 
បណ្តោខៃត្ត មួយ ចំនួន ទៀត បុ៉ន្ដៃ លោ ក 
មិនបាន ចំា ចៃបាស់ ពី ចំនួន សា រម ន្ទ ីរ តូច ៗ  
ទំាងអស់ នោះ ទៃ។ លោក បានបន្តថា 
សារមន្ទីរ ធំៗ ទាំង១០ កន្លៃង នៃះ ជា 
សារមន្ទីរ ធ្វើ សកម្មភាព សកម្ម ជាង គៃ 
ដោយ ធា្លាប់ បើក បមៃើ ឲៃយ ភ្ញៀវ ជា តិ អន្តរ- 
ជាតិ និង សាធារណជន ចូល ទសៃសនា 
ជាបៃចាំ ថ្ងៃ។ សារមន្ទីរ ទាំង អស់ នៃះ 
តៃូវបាន ដាក់តាំង បង្ហាញ នូវ ឯកសារ 
បៃវ ត្តិ សា ស្តៃ វត្ថុ បុរាណ គៃប់ សម័យ- 
កាល វត្ថ ុដៃលជា ភស័្ដតុាង សង្គៃមន ិង  
វត្ថុ អនុសៃសាវរីយ៍ មួយ ចំនួន ទៀត។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«យើង បាន បិទ តំា   ង 
ព ីថ្ងៃទ១ី៨ ខៃមនីា ។ រឯី នៅតាម បណ្តោ 
ខៃត្ត មួយ ចំនួន ក៏មាន ស កម្ម ភា   ព ខ្លះ ដៃរ 
ដូចជា នៅ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  កំពង់ ធំ  សៀម- 
រាប និង ខៃត្ត ផៃសៃង ទៀត ក៏តៃវូ បិ ទ ដៃរ។ 
រឿង ប៉ះពាល់គឺ វា ប៉ះ ពា ល់ ហើ យតៃ គៃ  ន់ - 
តៃ តិច និង ចៃើន ហើយ អ្វី ដៃ ល សំខា ន់ 
គឺ យើង ទប់ សា្កាត់ វីរុស  កូ រ៉ូ ណ នៃះ»។     

លោក ឡងុ កសុល បៃធាន នាយក- 
ដា្ឋា  ន ផៃសព្វ ផៃសាយ នងិ ជា អ្នកនា ំពាកៃយ នៃ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា   ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 

ថា សា រមន្ទរី ដៃល ស្ថតិនៅកៃម ការ- 
គៃប់គៃង របស់ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
មាន ចំនួន ៣កន្លៃង រួម មាន សារមន្ទី រ  
ពៃះ នរោត្តម សី ហ នុ-អង្គរ សារមន្ទរី ឡ - 
តានី និង សារមន្ទរី វាយ ន ភណ្ឌ បៃពៃ ណី  
អាសុតីៃវូបាន បទិ មនិ អនញុ្ញាត ឲៃយ ភ្ញៀវ  
ជាតិ និង អន្ត រ ជា តិ  ចូល ទសៃសនា  ចាប់ - 
តាំង ពី ថ្ងៃ ទី១៨ ខៃមីនា មក ។ 

លោក បន្តថា ការហាម នៃះ  លោក 
មិ  ន ទាន់ ដឹង ពី ពៃលវៃលា ដៃល តៃវូ បើ ក  
ដំណើរការ ឡើង វិញ ទៃ ដោយ នឹង បន្ត 

រងច់ា ំរហតូ ដ ល ់សា្ថានភាព ជងំ ឺឆ្លង ក ូវដី  
១៩ ធូរសៃល នងិ រហតូដល ់មានការ- 
ណៃនា ំថ្ម ីរបស ់រាជរដា្ឋាភបិាល  កដ៏ចូ ជា 
កៃសួង-សា្ថា ប័ន ពាក់ព័ន្ធ នានា។

លោក បញ្ជាកថ់ា៖«បើ បទិ សារមន្ទរី- 
ជាតិ បៃបនៃះ ខ្ញុំ គិតថា វា ប៉ះ ពាល់ គឺ 
វា ប៉ះ ពាល់ ហើយ ប៉ុន្ដៃ វា មិន ប៉ះពាល់ 
អ្វ ីធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ ពៃះ សា្ថានភាព យើងក៏ដូ ច  ជា 
សា្ថានភាព ពិភពលោក អី៊ចឹង ដូចគ្នា គៃ  ន់- 
តៃ ថា វា ប៉ះពាល់ តិច ឬ ចៃើនហើយ អ្វី 
ដៃល សំ ខា ន់   យើងតៃូវតៃ ការពារ វីរុស 
ឆ្លង កូ រ៉ ូណ នៃះ ពៃះ វា រីក រាល ដាល 
ខា្លាំង។ ដូច្នៃះ បើ យើង បើក បន្ត វា នាំ ឲៃយ 
មាន ការឆ្លង ពីគ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក»។

លោក សៃ ីច នា្ដា ក្លៃ  បៃធាន សមាគម 
ទៃសច រណ៍ កម្ពុជា  បាន  គំទៃ  ចំពោះ 
ចំណត់ ការរដា្ឋាភិបាល តា មរយៈ កៃ សួ ង  
សុខា ភិបា ល និង កៃសួង វបៃបធម៌  និង 
វិចិតៃសិលៃបៈ នៃះពៃះ វា ជា ចំណត់ ការ  
ទប់ សា្កាត់ ទៅលើ ការរីក រាលដាល នៃ 
ការ ឆ្ល ង ជំងឺ កូ វីដ ១៩នៃះ។ លោកសៃី 
ជរំញុ ឲៃយ មន្តៃ ីពាកព់ន័្ធ ថា្នាកក់ៃម  ដៃល 
ទទលួខ ុសតៃវូ សារ មន្ទរី  តៃវូ គោរព នងិ 
អនុវត្ត អ នុ សា ស ន៍  នៃះ ។ 

លោកសៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖«ជាធម្មតា បើ 
ការបិទ សារមន្ទីរ ជាតិ បៃប នៃះវា តៃង - 
តៃ ប៉ះពាល់ រដ្ឋ គឺ គ្មាន ចំណូល ចូល រដ្ឋ 

ទំាង ឯក ជន ក៏ គ្មាន ចំណូល និង បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ដៃល បៃកប របរ ទាកទ់ង វសិយ័ 
ទៃសចរណ៍ នៃះក៏ គ្មាន ចំណូល ដៃរ អី៊ចឹ ង 
វា ប៉ះពាល់ អ៊ីចឹង ប៉ុន្ដៃ សំខាន់ យើង  
ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ ឆ្លង នៃះ ទាំង អស់ គ្នា»។ 

តាម សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
កៃសួង វបៃប ធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ ចុះ 
ថ្ងៃទី១៨ ខៃមីនាដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ទទួ ល- 
បាន ព ីមៃសលិមញិ ឲៃយ ដងឹថា ដោ យ  មើល 
ឃើញ ពី ផលប៉ះពាល់ នៃ ការរីក រាលដា ល  
ជាស កល  នៃ ជំងឺ  រលាក ផ្លវូ ដង្ហើម (កូ - 
វីដ១៩) នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន  កៃសួង វបៃប    - 
ធម៌ សូម ផ្អាក ការចូល ទសៃសនា សារមន្ទ ីរ 
ទទូាងំ បៃទៃស ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី៨ ខៃ មនីា 
ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ តទៅ។ ចពំោះ ការបើក 
ឲៃយ ចូល ទសៃសនា សារមន្ទីរ ឡើង វិញ  
កៃសួ ង នឹង ជូន ដំណឹង នាពៃល កៃយ  ។ 
កៃសួង បញ្ជាក់ ថា ដូច្នៃះ សូម លោក- 
លោកសៃី បៃធាន មន្ទីរ វបៃបធម៌ និង 
វចិិតៃ សលិៃបៈ រាជធានី-ខៃត្ត សា ធា រ ណ- 
ជន សមា គម មគ្គុទ្ទៃសក៍ ទៃស ចរណ៍ 
ទ ីភា្នាក ់ងរ ទៃស ចរណ ៍កៃមុហ៊នុ ទៃស- 
ចរណ៍ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាតិ អន្តរ ជាតិ 
សា រ  ម ន្ទី រ ជាតិ អង្គរ (ខៃត្ត សៀម រាប) 
នងិ សារ មន្ទរី ឯកជន ទាងំ អស ់ជៃប ជា 
ពត័ ៌មាន នងិ អនវុត្ត ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី៨ ខៃ 
មីនា ឆ្នាំ ២០២០  តទៅ៕  

បុរស ខ្មេរ ម្នាក់  និង ជន បរទេស ម្នាក់ នៅ មុខ សារមន្ទរី ជាតិ កាលពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហុង មិនា 

អង្គការរបស់លោកMarkZuckerbergនិង...
តពទីពំរ័  ៤...Gates Foun-

dation ក៏មិន អា ច ទាក់ ទង 
សុំការ អតា្ថា ធិបៃបាយ បាន ដៃ រ។

យោង តាម អត្ថប ទ របស់ 
Business Inside ការ បន្ត 
ហៃសៃ៊ន សមៃប់ វីរុស កូរ៉ូណ ថ្មី 
អនុញ្ញាត ឲៃយ អ្នក សៃវ ជៃវ សិកៃសា  
ពដីើមកណំើត របស ់វា  តើជងំ ឺអ្វ ី
ផៃសៃង ទៀត ដៃល ទាក ់ទង នងឹ វា 
និង របៀប ដៃល វាអាច តៃូវ បាន 
បញៃឈប។់ អត្ថបទ នោះ  សរសៃរ 
ទៀត ថា អ្នក សៃវ ជៃវ កម្ពុជា  
ដៃ  ល បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង 

អត្ថ បទ របស់ លោក Zucker-
berg គឺ មាន គំនិត មិន ងក 
ឆ្ងាយ ពីអ្នក វិទៃយា សាស្តៃ  នោះ 
ទៃដោយ បាន ផ្ដាត សំខា ន់   ទៅ 
លើការ ងរ តៃ១ គត់ នៅក្ន ុ   ង  កា  រ-  
សៃវជៃវ តមៃង់ ទៅ រក ហៃសៃ៊  ន 
កូវីដ ១៩ចាប់ តំាង ពីលំ ដា ប់ទី១  
តៃវូ បាន ផលិត ដោ យ  អ្នក សៃវ- 
ជៃវ ចិន នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខៃ មករា ។

យោង តាម លោក Zucker-
berg កៃមុ ហុ៊ន ហ្វៃស បុ៊ក កំពុ ង  
ផ្គត់ ផ្គង់ ទិន្ន ន័យ សមៃប់ កៃុម- 
អ្នក សៃវ ជៃវ ដៃល មាន ជំងឺឆ្លង ។ 

«អ្នក សៃវជៃវ កពំងុ បៃើបៃស ់
ទិន្ន ន័យ ហ្វៃស បុ៊ក ដៃល បៃមូ ល  
បាន ពី បៃភព ផៃសៃង ៗ    និង  រួម- 
ទាំង បៃភព អនាមិក ពៃម  ទាំង 
ទិន្នន័យ អំពី ភាព ចល័ត  និង 
ផៃន  ទីដង់ សុីតៃ បៃជា ជន ដើមៃបី 
យល់ កាន់ តៃចៃបាស់ ពីរ បៀប ដៃ ល 
មៃរោគ កំពុង រីករាល ដាល »។

 មិន អាច ទាក់ ទង លោក សៃី  
ឱ វណ្ណឌនី   អ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ 
សុខា ភិបាល ដើមៃបី សំុ ការ បញ្ជា ក់ 
លើ បញ្ហា នៃះ បាន ទៃកាល ពី 
មៃសិល មិញ ៕

លោក Mark Zuckerberg នាយកបេតិបត្តកិេមុហុ៊នហ្វេសបុ៊ក និង ភរិយា ។ រូបថត សហ ការី
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អង្គការសត្វព្រៃប្រៃកាសផ្តល់រង្វាន់$៥០០
ដល់អ្នករាយការណ៍ពីអ្នកលួចដុតព្រៃ

សុទ្ធ គឹម សឿន

កោះ កងុ : អង្គការ សម្ពន័្ធភាព 
ស ត្វ ពៃ (Wildlife Alliance ) 
បានបៃកាស ផ្ដល់បៃក់ រង្វាន់ 
លើក  ទឹក ចិត្ត ចំនួន៥០០ ដុ ល្លា រ  
ដល់ អ្ន ក ដៃល រាយ ការ ណ៍ និង 
អ្នក ឃាត់ខ្លនួ ជនសងៃស័យ ពាក់ - 
ព័ន្ធ ការ លួច ដុត ពៃ  នៅ តំបន់ 
ដៃន ជមៃកសត្វពៃ តា ម  ប ណ្ដោ  យ  
ផ្លវូជាតិ លៃខ៤៨ ក្នងុ ខៃត្ត កោះ - 
កុង ខណៈ មន្តៃ ីជាន់ ខ្ព ស់ កៃសួង 
បរិស្ថាន   បញ្ជាក់ ថា បទ ល្មើ ស បង្ក 
ឲៃយ មាន ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ដោយ ចៃត នា 
នឹង តៃវូ  ផ្ដនា្ទា ទោស ជាប់ ពន្ធ នា - 
គារ ព៥ីឆ្នាទំៅ១០ឆ្នានំងិ ពនិយ័ 
បៃក់ មួយ ចំនួន ផងដៃរ។

មន្តៃី មា្នាក់ នៃ  Wildlife Alli-
ance  ដៃល សំុ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ពី មៃសិល - 
មិញ ថា Wildlife Alliance 
បាន ជូន ដំណឹង ទៅ សធា រណ- 
ជន ទំាងអស់ ដៃល បាន ឃាត់ខ្ល ួន  
ជន ស ងៃស័យ ដៃល លួច ដុត ពៃ  

នៅតាម បណ្ដោយ ផ្លវូជាត ិលៃខ 
៤៨ស្ថតិ ក្នងុ ដៃនដី ឃំុ តៃពំា ង រូង 
សៃុក កោះកុង ខៃត្ត កោះ កុ ង 
បៃគល់ជូន មក កៃមុការងរ អង្គ - 
ការ  លោក នឹង បៃគល់ បៃក់រង្វា ន់  
លើក ទឹក ចិត្ត ចំនួន៥០០ដុល្លា រ  
អាមៃរិក។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«បងប្អូន 
ណា ដៃល បានឃើញ ជនល្មើស 
លចួ ដតុ ពៃ ហើយ រាយការណ ៍
មក កៃុមការងរ អង្គការដើមៃបី 
ធ្វើការ ឃាត់ខ្លួនហើយ បញ្ជូន 
ទៅ  តលុការ ដោយ អង្គការ នងឹ 
ផ្ដល់បៃក់ ៥០០ដុល្លារ ប៉ុន្ដៃ  
បើ បងប្អូន ឃាត់ខ្លួន បាន ជន - 
ស ងៃស ័យ យក បៃគលជ់នូ អង្គការ 
កាន់តៃ ល្អ ថៃមទៀត»។

លោក បន្ថៃមថា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 
នៃះ ករណ ីដតុ ពៃ នងិ ភ្លើង ឆៃះ 
ពៃ  មាន ចៃើន ករណី ដៃល គួរ- 
ឲៃយ ពៃួយ បារម្ភ និង មាន ហា និ- 
ភ័យ ខ្ពស់ ទៅលើ សត្វពៃ គៃប់ 
បៃភៃទ។ ដូច្នៃះលោក សូម លើ ក - 
ទឹកចិត្តឲៃយ ពលរដ្ឋ មូលដ្ឋាន ឬ 

សធា រណជន នានា ជយួ រាយ- 
ការ ណ៍ មក កៃុម ការងរ ជំនាញ 
ដើមៃបី ចាត់ វិធានការ ទាន់ ពៃល- 
វៃល តាម ចៃបាប់។ បច្ចុបៃបន្ន នៃះ 
Wildlife Alliance កពំងុ គៃប-់ 
គៃងគមៃង នៅ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ នៅ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
ខៃត្ត ពោធិ៍សត់ ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ 
និង ខៃត្តកោះ កុង។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ រដ្ឋលៃខា- 
ធកិារនងិ ជា អ្នកនាពំាកៃយ កៃស ួង  
បរិស្ថាន  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 
ថា ការ ដុត ពៃ គឺជា បទល្មើស 
ធនធាន ធម្មជាតិដៃល អ្នក បៃ ពៃ ឹត្ត 
ខុស តៃូវតៃ បៃឈម មុខ នឹង ការ - 
ផ្តនា្ទាទោស តាមចៃបាប់ ជា ធរមាន ។ 
ចំណៃក ការផ្តល់ បៃ ក់ រង្វាន់ 
ចំពោ ះ អ្នក ដៃល ចាប់បាន អ្នក- 
ដុត ពៃ គឺជា រឿង ធម្មតា ហើយ 
ការលើកទឹកចិត្តចំពោះ អ្នក ផ្ត ល់  
ព័ត៌មាន ដៃល  ឈា ន ទៅ ដ ល់     
កា រ ចាប់ខ្លនួ ជនល្មើស មក ផ្តនា្ទា - 
ទោ ស  មិនមៃ នជា រឿង ចម្លៃក 
ឡើយ គឺ គៃ បាន អនុវត្ត នៅលើ 

បៃទៃស នានា ដៃរ។
លោក បន្តថា ការដតុ ពៃ វា ធ្វើ 

ឲៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ធន ធាន ធម្ម ជា តិ 
ហើយ ការបៃើបៃស់ វិធីសស្តៃ 
ដុត ពៃ ដើមៃបី ទន្ទៃន កាន់ កាប់ 
ដីធ្លី ដោយ ខុសចៃបាប់ គឺ ជា  ការ- 
បំផ្លចិ បំផ្លាញ ធនធាន ធម្មជាតិ ។

កៃសួង បរិស្ថាន សូម រំឭក ថា 
អនុលោម តាមចៃបាប់ ស្ដីពី តំ ប ន់ 
កា រ ពា រធម្មជាតិ មាតៃ៦២ ចៃ ង  
ថា តៃវូ ផ្ដនា្ទាទោស  ជា បទ ល្មើស 
ធនធានធម្មជាតិ ថា្នាក់ ទី៤ ចំពោ ះ  
ជន ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត ប ទ ល្មើ ស  

ណាមួយ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា៖«ក្នងុ ករ ណី  

ជន ដៃល បាន បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស 
ដូចជា ការកាប់ គាស់ រុករាន ដី 
ពៃ ឆ្ការ ដុត និង ឈូសឆយ 
ដីពៃ ដើមៃបី យក ដី ធ្វើជា កម្ម- 
សិទ្ធិ និង ការបង្ក ឲៃយ មាន ភ្លើង 
ឆៃះ  ពៃ ដោយ ចៃតនានឹង តៃូវ  
ផ្ដនា្ទាទោស ជាប់ពន្ធ នាគារ ពី 
៥ឆ្នាំទៅ១០ឆ្នាំ និង ពិន័យ 
បៃក់ មួយ ចំនួន ផង ដៃរ»។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ បន្ថៃម ថា 
តាម ចៃបាប ់ ការ បៃពៃតឹ្ត បទល្មើស 

ធនធាន ធម្មជាតិ ថា្នាក់ ទី៤នៃះ 
តៃវូ ផ្ដនា្ទាទោស ជាប់ពន្ធ  នា គា រ  ព ី
៥ឆ្នាំ ទៅ១០ឆ្នាំ និង ទោស 
ពិន័យ ជា បៃក់ ពី ១៥លន 
រៀលដល់១៥០លន រៀល។

លោកបាន  បញ្ជាក់ ថា នៅ 
ក្នុង ករណី បុគ្គល បៃពៃឹត្ត ប ទ- 
ល្មើស ជា នតី ិបគុ្គល នោះ ទោស 
ពិន័យ ជា បៃក់ ពី ១៥០លន 
រៀល រហូត ដល់ ២៥០លន 
រៀល ហើយ វត្ថុតាង ទាំ ងអ ស់ 
នោះនឹងតៃូវ  រឹបអូស ទុកជា 
សមៃបត្តិ រដ្ឋ ៕

ភ្លើង ឆេះ ពេ  នៅ ក្នងុ ខេត្ត កោះ កុង  កាល ពី ខេ កុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបថត Wildlife Alliance Cambodia 
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ក្រសួងសុខាភិបាលនិងកំាកុងត្រលូប្រកាសចាត់ការអ្នកលក់អាល់កុលក្ល្រងកា្លាយ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ សខុា ភបិា ល  
និង អគ្គ នា យក ដ្ឋាន កំា កុង  តៃ ូល  
កាល ពីថ្ងៃ ពុធ  បាន ណៃនាំ និង 
បៃកាស អនុវត្ដ វិធាន ការ ផ្លូវ- 
ចៃបាប់ចំពោះ អាជីវករម្ចាស់ ឱ ស  ថ- 
ស្ថាន និង ឱសថការី កៃយ ពី 
សង្កៃត ឃើញ មន ការ  ចរាចរ 
ចៃកចាយ និង លក់ផលិត ផល 
អាល់កុល ក្លៃង  កា្លាយ ដល់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ  សមៃប ់យក ទៅ  លាង-  
សម្អាត ដៃ បង្ការ  ជំងឺកូវីដ១៩  
ខណៈ អាលក់លុ ក្លៃង កា្លាយនៃះ  
អាច ធ្វើឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ ភា ព 
និង អាយុ ជីវិត។

កៃសួង សុខា ភិបាល  បាន ឱៃយ ដឹ ង   
ថា បច្ចបុៃបន្ន នៃះ  មន ឱសថ ស្ថា ន  
ឱសថ ស្ថាន រង មយួ ចនំនួ  បាន- 
ទញិ  អា ល ់កលុ មក លក ់ ដោយ 
ពុ ំមន បៃភព ចៃបាស ់លាស ់ដៃ ល 
មន គណុ ភាព ម ិនតៃមឹ តៃវូ តាម 
ស្តង់ ដ ខណៈ ដៃល ពល រដ្ឋ 
ទាំងអស់ កំពុង តៃូវ ការ អាល់ - 
កុល ជា ចំាបាច់ ក្នងុ ការ បង្ការ កា រ- 
 ចម្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ កម្ពុជា  
ដោយ អាល់ កុល មួយ ចំនួន  ម ន 
ការ លាយ សរ ធាត ុមៃតា ណលុ 
ជា មួយ អៃតា ណុល និង អាល់ - 
កុល មួយ ចំនួន ទៀត ពំុ មន សរ - 
ធាតុ អៃតា ណុល ទៃ  គឺមន តៃ 

សរ ធាតុ មៃតា ណុល តៃ បុ៉ណ្ណោះ  ។ 
កៃសួង សុខា ភិបាល បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« អាល់  កុល បៃើបៃស់សមៃប់ 
សម្លាប់ មៃរោគគឺ ជា លៃបាយ ដៃ ល  
មន សរ ធាតុ អៃតា ណុល ជា មួ យ 
ទកឹដោយ មនិ តៃវូ មន សរ ធា ត ុ
ផៃសៃង ទៀត ទៃ  ជាពិ សៃស សរ- 
ធាតុ មៃតា ណុល ។  ចំពោះ សរ - 
ធាតុ មៃតា ណុល  មិន តៃូវ បាន 
គៃ បៃើ បៃស់ សមៃប់  សម្លាប់ 
មៃរោគ ទៃ  ដោយ សរ ធាតុ នៃះ  
មន មុខ ងរ សម្លាប់ មៃរោគ ខៃសោ យ 
បំផុត  ប៉ុន្តៃ វា អាច បណ្ដាល ឱៃយ 

ពុល នឹង គៃះ ថា្នាក់ ដល់ អាយុ- 
ជីវិ  ត ទៀត ផង  ក្នងុ ករណី បៃើ បៃ ស់ 
សរ ធាតុ នៃះ មិន បាន តៃមឹ តៃវូ » ។ 

ដោយ ឡៃក អគ្គនាយកដ្ឋាន- 
កា ំកងុ  តៃលូ បាន សង្កៃត ឃើញ 
ថា មន អាជវីករ មយួចនំនួ បាន 
លួច នាំ ចូល  និង ចៃក  ចាយ នូវ 
ផលិត ផល អាល់ កុល ក្លៃង កា្លា យ  
ជាចៃើន ដៃល មិន មន ស្លាក សញ្ញា 
និង បៃភព ចៃបាស់ លាស់ ។ អា ល់ - 
កលុ ដៃល បាន  នងិ កពំងុ ចរាចរ 
លើ ទផីៃសោរ ទាងំ  នោះ  ភាគ ចៃើន គ ឺ
មិន មៃន ជា បៃភៃទ អាល់កុល 

ធម្មតា (អៃទីល អាល់កុល ) ដៃ ល 
មន មខុ ងរ បៃើ សមៃប ់គោល- 
បំណងលាង សម្អាត ដៃ បង្ការ  កា រ  
ចម្លង មៃរោគ ទៃប៉ុន្តៃ គឺជា ស រ - 
ធាតុ មៃតា ណុលដៃល មន បរិ - 
មណ ខ្ពស់ រហូត ដល់៨០ ភាគ រយ  ។ 

អគ្គ នាយក ដ្ឋាន កាំ កុង  តៃូល  
បាន បញ្ជាក់ថា៖«ជាទូទៅ  ការ 
លាង សម្អាត ដៃ ដោយ បៃើ បៃ ស់ 
អាល់កុលដៃល មន កមៃតិ មៃតា  -  
ណុល ខ្ពស់ ដូច  ដៃល បាន រក ឃើ ញ 
ទាំង នៃះអាច ជៃបចូល ក្នុង 
សៃបៃ ក នងិ បង្ក គៃះ ថា្នាក ់ធ្ងន ់ធ្ងរ  

ដល់ សុខភាព  ជាពិសៃស អាច 
ប៉ះពាល់ ដល់ លទ្ធភាព នៃ  ការ- 
មើ  ល ឃើញ របស់ ភ្នៃក។ សរ ធា តុ  
មៃតាណុលនៃះ អាច បង្ក គៃះ-  
ថា្នាក់ ដល់ ជីវិត បៃសិន បើ មន កា រ - 
យក ទៅ បៃើ បៃស់ លាយ ធ្វើ ជា  
ភៃសជ្ជៈ គៃឿង សៃវឹង ផៃសៃងៗ » ។

កៃសួង សុខាភិបាល បាន 
ណៃ នាំដល់ ម្ចាស់ ឱសថស្ថាន 
និងឱសថ ការីទទួល  បន្ទកុ បច្ចៃ ក- 
ទៃស នៅ តាម ឱសថ ស្ថាន  
ឱស ថ ស្ថាន រង ទូ ទាំង  បៃទៃស 
តៃវូ គៃប់ គៃង ឱសថ ស្ថាន របស់ - 
ខ្លនួ  ដោយ អនវុត្ដ ឱៃយ បាន សៃប- 
តាម ចៃបាប់  និង លិខិត បទដ្ឋាន 
នានា ដៃល មន ជា ធរមន ។ 
គៃប់  ឱសថស្ថាន ឱសថ ស្ថាន រង  
តៃូវ ទិញ អាល់កុល ដៃល មន 
បៃភព ចៃបាស ់លាស ់ ដោយ មន 
វិក្កយ បតៃ រកៃសោ ទុក តៃមឹ តៃវូ ដើ មៃបី 
ឱៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល អាច តា ម - 
ដន ក៏ដូចជា ស្វៃង រក បៃភព ជា ក់ - 
លាក់នៅពៃល ដៃល រក ឃើញ ថា  
អាល់កុល នោះ ពំុ មន ភាព តៃមឹ- 
តៃូវ  ។ កៃសួង បញ្ជាក់ថា ៖«ក្នុង 
ករណី កៃសួង រក ឃើញ ម្ចាស់ 
ឱសថ ស្ថាន ឱសថ ស្ថាន រង  ឬ 
ឱសថ ការី  ទទួល បន្ទុក បច្ចៃក- 
ទៃស នៅ តាមឱសថ ស្ថាន ឱស ថ-  
ស្ថាន រង ណ មិន អនុវត្ដ តាម 
ការ ណៃនាំ នៃះ កៃសួង សុខា - 

ភបិាល នងឹ មន វធិាន ការ តងឹ រុងឹ 
ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ដៃល មន 
ជាធរមន »។

ចំណៃក អគ្គនាយកដ្ឋាន កាំ - 
កុង  តៃូល បាន ណៃនាំ ដល់ អា - 
ជវីករ  នងិ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល ជា 
អ្នក បៃើ បៃស ់ នវូ វធិាន ការ មយួ 
ចំនួន ដូច ជា ពលរដ្ឋ ជាអ្នក បៃើ - 
បៃស់ មៃតា្ដា កុំ ទិញ ផលិត ផល 
អាល់កុល ដៃល គ្មាន ស្លាក ស ញ្ញា 
និង មិន មន បញ្ជាក់ ពី បៃភព ចៃបា ស់ -  
លាស ់ ដើមៃប ីបៃើ បៃស ់ សមៃប់ 
ការ លាង សម្អាត កម្ចាត់  មៃរោ គ 
ឬ បង្ការ ការ ចម្លង ជំងឺ កូវី ដ ១៩ ។ 

អគ្គ នាយក ដ្ឋាន កាំ កុង  តៃូល 
បញ្ជាក់ថា ការ នំា ចូល និង ចៃក- 
ចាយ ផលិតផល អាល់កុ ល 
សមៃប់បៃើ បៃស់ តៃវូ ដក់ ស្លា ក- 
សញ្ញា មន បញ្ជាក់ ពី បៃភព អា - 
ស យ ដ្ឋាន អ្នក ចៃក ចាយ ឬ ដក ់
លក ់នងិ មន ឈ្មាះ ផលតិ ផល  
ពៃម ទាំង កមៃិត អាល់កុល គិត 
ជា ភាគរយ នៃ អៃទីល អាល់   កុ ល   
ឱៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ។

អគ្គនាយកដ្ឋាន កាំ កុង  តៃូល 
បន្ត ថា ៖«នឹង ចាត់ វិធាន ការ ផ្លូវ- 
ចៃបាប ់ជាធរមន ចពំោះ អាជវីករ 
ណ ដៃល សមត្ថ កិច្ច  រក ឃើ ញ 
ថា បាន ចរាចរ  ឬដក់ លក់ ផ លិ ត  - 
ផល អាល់កុល ក្លៃង កា្លាយ ដូច- 
បាន រៀប រាប់ខាង លើ »៕

សមត្ថកិច្ចជំនាញ ពេលពិនិតេយ អាល់ កុល ដេល តេវូ  គេ ដាក់លក់ នៅ   ហាង មួយ នៅម្តុ ំផេសារ អូឡំាពិក ។ រូបថត សហ ការី

រដ្ឋាភិបាលកាត់ដីបឹងតាមោក៨៣ហិកតាបង្កើតសួននិងឧទ្រយានធម្មជាតិសាធារណៈ
ឃុត  សុភ ចរិយា 

 ភ្នពំេញៈ រាជរដ្ឋាភបិាល បាន 
សមៃចកា ត់ផ្ទៃដី បឹង តា មោក 
ចំនួន ៨៣ ហិកតា បន្ថៃម ទៀត 
ជូន រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ  នងិ 
អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន គរបាល ជាតិ 
ដើមៃបី បង្កើត សួន  និង ឧទៃយាន ធម្ម- 
ជាតិ សធា រណៈ  និង សង សង់- 
អគរ រួមទំា ង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  - 
នាយក ដ្ឋាន កណ្ដាល សន្តិ សខុ 
នៃ អគ្គ ស្នង កា រដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជាតិ កៃសួង មហា ផ្ទៃ ។  នៃះ បើ 
តា មលខិ ិតរបសគ់ណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ី។ 
   យោង តា ម ល ិខ ិត  លៃខ ៣៦៨  
សជណ. មយ ចុះ ថ្ងៃ ទី ១៣   
ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល ចុះ 
ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក ឈិត  
សខុនុ រដ្ឋ លៃខា ធ ិកា រទសី្ដ ីការ- 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីទទួល បន្ទកុ ជួយ 
ស មៃបស មៃលួ ការង រ កៃសងួ- 
មហា ផ្ទៃ កៃ សួងរៀប ចំ ដៃន ដី- 
នគរូប នីយកម្ម  និង សំណង់ 
កៃសួង ទៃស ចរណ៍  និង កៃសួង- 
បរិស្ថាន  ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទើប- 
ទទួល បាន កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ បាន 
គូស បញ្ជាក់ ថា៖ «រាជរ ដ្ឋាភិ- 

បាល យល់ ពៃម ផ្តល់ ផ្ទៃ បឹង តា- 
មោក ទហំ ំ៧៥ ហកិតា   ស្ថតិនៅ 
សង្កាត់ គោក រកា  ខណ្ឌ ពៃក- 
ព្នា  រាជធានី ភ្នពំៃញ  ដើមៃបី បង្កើត 
សួន  និងឧទៃយាន ធម្ម ជាតិ ស ធា- 
រ ណៈ  នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ»  ។ 

ការ សមៃច នៃះ  បាន យោង- 
តាម លិខិត លៃខ  ០១៦.២០ 
លស . គ  ចុះ ថ្ងៃទី ៥ ខៃមីនា  ឆ្នាំ 
២០២០ របស់ រដ្ឋបាល រាជ ធានី- 

ភ្នពំៃញ  នងិយោង ល ិខ ិត លៃខ 
១២៨. ខន.០២០ សជណ ចុះ 
ថ្ងៃទី ៩  ខៃ មីនា ឆ្នា ំ២០២០  របស់ 
ខុ ទ្ទ កាល័ យ លោក នាយ ករដ្ឋ- 
មន្តៃី ហ៊នុ សៃន  នងិ យោង តាម 
ចំណរ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត របស់ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន 
ចុះ ថ្ងៃទី ៨  ខៃ មីនា  ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

នៅ  ថ្ងៃ ដដៃល នោះ  ទសី្ត ីការ- 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃកី ៏បាន ចៃញលខិតិ  

មយួ ចៃបាប ់ទៀតផងដៃរ(លខិតិ 
លៃខ  ៣៦៩  សជណ . ម យចុះ 
ថ្ងៃទី ១៣ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២០) 
ជមៃប ជូន លោក ឧប នា យក រដ្ឋ- 
មន្តៃី  ស ខៃង  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង- 
មហា ផ្ទៃ ,លោក ឧប នាយក រដ្ឋ- 
មន្តៃី  អូន ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន  រដ្ឋ មន្តៃី កៃ- 
សួង សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ នងិ 
លោក ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ជា 
សុផារា៉ា  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង រៀបចំ- 

ដៃន ដី នគរូប នីយ កម្ម  និង សំ- 
ណង់ ដោយ លិខិត នោះ បញ្ជាក់ 
ថា៖ « រាជ រដ្ឋាភ ិបាល យល ់ពៃម 
ផ្តល់ ផ្ទៃ បឹង តា មោក ( បឹង កប់ 
សៃូវ ) ទំហំ ៨ ហិកតា  ស្ថិតនៅ 
សង្កាត់ គោក រកា  ខណ្ឌ ពៃក ព្នា- 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ដើមៃប ីសង សង ់
អគរ  និង ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ- 
នាយក ដ្ឋាន កណ្ដាល សន្តិ សខុ 
នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល- 
ជាតិ កៃសួង មហា ផ្ទៃ»  ។ 

ជុវំញិ ការ សមៃច កាត ់ដ ីបងឹ- 
តា មោក ចំនួន ៨៣ ហិក តា បន្ថៃម 
ទៅ ឲៃយ រដ្ឋ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
នងិ អគ្គ ស្នង ការ នគ របាល ជាត ិ
នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ នៃះ  លោក 
ឯក  ថា  អ្នក នាំ ពាកៃយ ទីស្ដី ការ- 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃីបាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ ពុធ ថា លោក 
នៅ មិនទា ន់ ដឹង ចៃបាស់ អំពី ដំ- 
ណឹង នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ។ 

ទោះ ជា យ៉ាងណ លោក  ឯក  ថា 
បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ជា ទូទៅ ការ- 
សមៃ ចអ្វី មួយរ បស់ រាជ រដ្ឋាភិ- 
បាល គឺ ដើមៃបី បមៃើ ផល បៃ យោ- 
ជន៍ ស ធា រណៈ បមៃើ ផល បៃ- 
យោជ ន៍ បៃជា ពល រដ្ឋ  និង បៃ-

ទៃ ស ជាតិ» ។
 គួរ រំឭក ថា  ទីស្ត ីការ គណៈ រដ្ឋ- 

មន្តៃី ក៏ ធា្លាប់ បាន ជមៃប ជូន 
រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី 
នគរូ បនី យកម្ម  និង សំណង់  
រដ្ឋមន្តៃកីៃសួង  សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិ- 
រ ញ្ញវត្ថុ និងអភិ បាល រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ តាមរ យៈ លិខិត លៃខ  
៨២៧ សជណ . ចុះ ថ្ងៃទី ២ 
ខៃសីហា ឆ្នាំ ២០១៨  ថា  រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល យល់ ពៃម ផ្តល់ ជា- 
គោ ល ការណ៍ យក ដី ចំនួន ២០ 
ហិកតា នៅ បឹង តា មោក ដើមៃបី 
សង សង់ ជា ផៃសោរ ផ្គត់   ផ្គង់   បន្លៃ 
ផ្លៃ ឈើ និង ជា ចំណត រថ យន្ត 
និង អនុ ញ្ញាត រី ផៃសោរ បន្លៃ ពី ផៃសោរ 
ដើម គ ទៅ ទីតាំង ថ្មី នៅ បឹង តា- 
មោក វិញ ។ 

 បឹង តា មោក  ឬ បឹង កប់ សៃូវ 
ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ភូមិ សស្តៃ រាជធានី- 
ភ្នពំៃញ តៃវូ បាន គៃប ់គៃង ដោយ 
អនុ កៃឹតៃយ លៃខ ២០ អន កៃបក 
ចុះ ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃកុម្ភៈ  ឆ្នា ំ២០១៦ 
កំណត់ ផ្ទៃ បឹង មួយនៃះមន ទំហំ  
៣ ២៣៥,៧ ហិកតា  ក្នុង រាជ- 
ធានី ភ្នំ ពៃញ  ជា សមៃបត្តិ ស ធា- 
រ ណៈ របស់ រដ្ឋ ៕

សកម្មភាពពលរដ្ឋបង់សំណាញ់រកតេីនៅបឹងតាមោក កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា
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� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  

សូ វិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

� ក់ សា� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតនា  

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោ ន់ សុីមា៉ោ � 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
បុិច សុីនួន

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជ , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, រើ សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមមា៉ោ រើតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

សួស  យា៉ោ មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�េ  

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផលា្លា  ,
�ៃត កី� , ជិន ណ ន

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

សួន  សា វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 

ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា
�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក

េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 
�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម

�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 
 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ទិន រ៉ូសា លី, 012 898 631

ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777
�េ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី
�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 

ពៃ�ៃ  សុជ តិ
ជំនួយកា រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�

 �ុិល � ភា 
នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

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

បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

ជ ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS

CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង

សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម រា ជធា នីភ្ន ពំៃញ

កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 

កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ឃំុខ្លនួមន្ត្រយីោធាម្នាក់ករណីលួចលក់អចលនវត្ថអុ្នកដទ្រ
វ៉ន ដារ៉ា 

កណ្ដាលៈ  សាលា ដបំងូខៃត្ត  
កណ្ដាល  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៨  
ខៃ មីនា  បាន សមៃច ឃុំ ខ្លួន 
លោក  គមឹ  សវុណ្ណ  មៃ បញ្ជា ការ- 
 តបំន ់បៃត ិបត្ដ ិការ សកឹ រង សៃកុ- 
កៀន សា្វាយ  ខៃត្ដ កណ្ដាល បនា្ទាប់  
ពី សមត្ថ កិច្ច ចាប់ ខ្លួន តាម ដីកា 
របស់ តុលា ការ ពា ក់ព័ ន្ធ នឹង បទ-  
«លួច លក់ អច លន វត្ថ ុរបស់ អ្នក- 
ដទៃ »  បៃពៃតឹ្ត នៅ សៃកុ កៀន សា្វាយ  
ខៃត្ត កណ្ដាល  កាល ពី ពាក់- 
កណ្ដាល ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៦។ 

លោក  ទិន  សុចិតៃ  ពៃះ រាជ- 
អាជ្ញា រង  និង ជ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
អយៃយ ការ អម សាលា ដំបូង ខៃត្ត 
កណ្ដាល បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
កាល ពី មៃសិល មិញ ថា  ឈ្មោះ  
គឹម  សុវណ្ណ  ភៃទ បៃុស  អាយុ 
៥២ ឆ្នាំ  ជន ជតិ ខ្មៃរ  មុខ របរ ជ 
យោធា  មាន តនួាទ ីជមៃ បញ្ជា- 
ការ  តំបន់ បៃតិ បត្ដិ ការ សឹក រង 
សៃកុ កៀន សា្វាយ ខៃត្ដ កណ្ដាល  
ទីកន្លៃង កំណើត នៅ សង្កាត់ 
លៃខ៣ កៃងុ ភ្នពំៃញ និង លំនៅ- 
បច្ចុបៃបន្ន  នៅ ភូមិ ទួល ត្នាត  
ឃុគំគរី  សៃកុ កៀន សា្វាយ  ខៃត្ដ- 
កណ្ដាល ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖«យើង  
បាន បញ្ជូន គាត់ ទៅ ឃុំ ខ្លួន នៅ 
ពន្ធនា គារ ខៃត្ដ កណ្ដាល ហើយ 
កាល ពី មៃសិល មិញ  (ថ្ងៃ ពុធ)»។

ឈ្មោះ  គមឹ  សវុណ្ណ តៃវូ បាន- 
ផ្ដនា្ទា ទោស ដាក ់ពន្ធ នា គារ ចនំនួ 
១ ឆ្នា ំពបីទ លចួ លក ់អចលនវត្ថ ុ
របស់ អ្នក ដទៃ  បៃពៃឹត្ដ នៅ ភូមិ- 
ខៃសុំ ឃុំ បនា្ទាយ ដៃក  សៃុក កៀន- 
សា្វាយ ខៃត្ដ កណ្ដាល  កាល ពថី្ងៃ 
ទី ១៤  ខៃ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ តាម 

បញ្ញត្ដ ិមាតៃ ២៥៥ នៃ ចៃបាប់ ភូមិ- 
បាល តាម អំណច សាល កៃម 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ លៃខ ១៨៣ «គ»ចុះ 
ថ្ងៃទី ២៦  ឧសភា ២០១៨  របស ់
សាលា ដំបូង ខៃត្ដ កណ្ដាល»។ 
   បើ តាម លោក  សុ ចិតៃ  សំណំុ- 
រឿង នៃះ  តៃូវ បាន លោក  គឹម 
សុវណ្ណ  ប្ដឹង ឧទ្ធរណ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២០ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២០ 
កៃយ ពៃល សាល កៃម ចូល ជ- 
សា្ថាពរ  កប៏៉នុ្តៃ គាត ់តៃវូ បាន ចាប ់

ខ្លនួ កាល ពថី្ងៃទ ី១៨ ខៃ មនីា ឆ្នា ំ
២០២០  តាម ដីកា បង្គាប់ ឱៃយ ចាប់ 
ខ្លួន លៃខ ៦៤ ចុះ ថ្ងៃទី ២៧  ខៃ 
មករា ឆ្នាំ ២០២០ របស់ ចៅ- 
កៃម ជំនុំ ជមៃះ នៃ សាលា ដំបូង 
ខៃត្ដ កណ្ដាល ។ 

លោក  ង៉ៃង  ជួ  បៃធាន- 
នាយក ដា្ឋាន នគរ បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
នៃ អគ្គ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល- 
ជតិ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន បញ្ជាក់ 
កាល  ពីមៃសិល មិញ ដៃរ ថា កមា្លាងំ- 
សមត្ថ កិច្ច នៃ នាយក ដា្ឋាន នគរ- 
បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ  បាន អនុវត្ដ 
តាម សាល ដីកា បង្គាប់ ឱៃយ ឃាត់- 
ខ្លួន ឈ្មោះ  គឹម  សុវណ្ណ របស់ 
តុលា ការ ខៃត្ដ កណ្ដាល  ទើប 
សមត្ថ កិច្ច ចុះ សៃវ ជៃវ រហូត 
ឈាន ដល់ ការ ឃាត់ ខ្លួន បាន 
កាលពីថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ មីនា  រួច បាន 
បញ្ជូន ទៅ កាន់ តុលា ការ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ករណី នៃះ 
យើង អនុវត្ដ ដីកា ចាប់ ខ្លួន របស់ 
ចៅកៃម ជំនំុ ជមៃះ ខៃត្ដ កណ្ដាល  
កៃយ ពៃល យើង ឃាត់ ខ្លួន 
ឈ្មោះ គឹម សុវណ្ណ បាន ភា្លាម 
យើង បាន បញ្ជនូ គាត ់ទៅ ត ុលា- 
កា រខៃត្ដ កណ្ដាល តៃ ម្ដង  កាល- 
ពី ថ្ងៃទី ១៨  ខៃ មីនា »។

 លោក ឈឿន សុចិត្ដ ស្នង- 

ការ នគរ បាល ខៃត្ត កណ្ដាល 
បាន ឱៃយដងឹ ថា  កមា្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច 
ខៃត្ដ កណ្ដាល  មិន បាន ចូល- 
រួមអនុវត្ដ តាម ដីកា បង្គាប់ ឱៃយ 
ចាបខ់្លនួ នៃះ ទៃ  ពៃះ ជ សមត្ថ- 
កិច្ច របស់ នាយក ដា្ឋាន នគរ- 
បាល ពៃហ្ម ទណ្ឌ។ ប៉ុន្ដៃ លោក 
ថា ករណី នៃះ ខាង សមត្ថ កិច្ច 
យោធា បាន ស្នើ សំុ យក ទៅ កាត់- 
ក្ដ ីនៅ តលុា ការ យោ ធា  ប៉នុ្ដៃ មនិ 
តៃូវ បាន អនុញ្ញាតទៃ  ពៃះ ជ 
រឿង បុគ្គល   មិន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង កិច្ច- 
ការ យោ ធា ទៃ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  «ខាង 
យោធា បាន ស្នើ សុំ យក សំណុំ- 
រឿង នៃះ ទៅ កាត់ ទោស នៅ 
តុលា ការ យោ ធា  ប៉ុន្តៃ ករណី 
នៃះ  វា មិន មៃន ជ បទ ល្មើ ស- 
យោ ធា នោះទៃ តៃជ បទ ល្មើស 
ឯក ជន របស់ គាត់ ទៃ  ហើយ 
ខាង តំណង អយៃយការ ក៏បាន 
ជូន ដំណឹង ទៅ ខាង កៃសួង - 
ការពារ ជតិ ដៃរថា  ករណី នៃះ 
ជ ករណី បុគ្គល ទៃ ជ រឿង 
ទាក់ទងនឹងការងរ រក សុី ឯក- 
ជន របស់ គាត់  ។ ឥឡូវ លោក  
គឹម សុវណ្ណ តៃូវ បាន បង្គាប់ ឲៃយ 
ឃុ ំខ្លនួ បណ្ដាះ អា សន្ន នៅ ពន្ធ- 
នា គារ ខៃត្ដ កណ្ដាល »៕ 

 គឹម សារុំ 

ភ្ន ំពេញៈ  បុរស អាយុ ៣៧ ឆ្នា ំ ជ សន្ត-ិ 
ស ុខ ឯក ជន មា្នាក ់តៃវូ បាន ជន មនិ សា្គាល ់
មុខ ចាក់ សមា្លាប់ កាល ពី មៃសិល មិញ នៅ 
មុខ ធនាគារ ពាណិជ្ជ  លើ ផ្លូវ មុនី រ៉ៃត  នៅ 
ក្នុង សង្កាត់ ទួល សា្វាយ ពៃទី ២   ខណ្ឌ 
បងឹ កៃង កង  ក្នងុ រាជ ធាន ីភ្ន ំពៃញ  ខណៈ 
ជន សងៃស័យ តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន កាលពី  
លា្ងាច ថ្ងៃ មៃសិលមិញ ផង ដៃរ ។ 

  លោក  សុង  លី  ស្នង ការ រង ទទួល 
ផៃន ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ- 
បាល រាជ ធាន ីភ្នពំៃញ បាន ឲៃយ ដងឹ កាល  ព ី
មៃសិល មិញ ថា  បុរសរង គៃះ ឈ្មោះ ប៊ុ ន  
សុខ ចំរើន  អាយុ  ៣៧ ឆ្នាំ  ជ សន្តិ សុខ 
ឯក ជន បមៃើ ការ នៅ ក្នុង កៃុម ហ៊ុន សន្តិ- 
សុខ ឈ្មោះ សៃ គៃយូរើ ធី  ( C S C ) តៃូវ ជន- 
ដៃដល់  ចាក់ សមា្លាប់ ជ ចៃើន កាំបិត នៅ 
តៃង់  ពោះ  ដួល សា្លាប់ ភា្លាម ៗ  នៅ កន្លៃង 
កើត ហៃតុ ។   

 លោក  លី  បាន អះ អាង ថា  នៅ ពៃល 
ដៃល លោក បាន ទៅ ដល់ កន្លៃង កើត- 
ហៃត ុដើមៃបី ពនិតិៃយ  បាន រក ឃើញ   នៅ លើ 
ដង ខ្លួន របស់ បុរស រង គៃះ មាន សា្នាម 
ចាក់ នឹង កូន កាំបិត ដៃល មាន សញ្ញា រូប 
កៃពើ ហើយ ជន រងគៃះ ដួល  ដៃក សា្លាប់ 
ទាំង សម្លៀក បំពាក់ ជ ឯក សណ្ឋាន 
សន្តិសុខ ឯកជន នៅ លើ កមៃល ឥដ្ឋ 

ដៃល មាន ឈាម ជោក  ខ្លួន ។  នៅ ជុំ វិញ 
សាក សព កៃបៃរ កន្លៃង កើត ហៃតុ ឃើញ 
មាន ដង កាំបិត ចំនួន មួយ ។    

  លោក  ឆៃង  លាង  នាយ រង  នគរ បាល 
ប៉ុស្តិ៍ ទួល សា្វាយ ពៃ ទី ២  បាន ឲៃយ ដឹង ដៃរ 
ថា  ជន រង គៃះ តៃវូ បាន ជន សងៃស័យ ចាក ់
សមា្លាប ់ នៅ ម៉ោង បៃមាណ ជ ជង ៦ ពៃកឹ 
ថ្ងៃ ទ ី១៩ ម ីនា  ដៃល  នៅ  លើ អាវ របស ់ ជន- 
រងគៃះ មាន សា្លាក សរសៃរ ថា S e c u r i t y  
(C S C ) ដៃល បញ្ជាក់ ថា  ជន រង គៃះ 
បមៃើ ការ នៅ កៃុម ហ៊ុន សន្តិ សុខ ឯក- 
ជន។   បើ តាម សម្តី សៃ្តី ជ បៃពន្ធ របស់ 
ជន រង គៃះ បាន បៃប់ សមត្ថ កិច្ច ថា  ប្តី 
របស់ គាត់ ធ្វើ ការ ជ សន្តិ សុខ ឯក ជន 
មួយ ប៉ុន្តៃ  គាត់ មិន ដឹង ថា កៃុម ហ៊ុន ឯក- 
ជន ដៃល ប្តី គាត់ ធ្វើ ការ នោះ នៅ  កន្លៃង 
ណ ទៃ ។  ក្នងុ  ពៃល បមៃើ ការងរ ជ ភា្នាក់- 
ងរ សន្តិសុខ ឯក ជន នៃះ គាត់ មិន បាន 
ដងឹ ថា ប្ត ីរបស ់គាត ់មាន គនំុ ំ ជ មយួ អ្នក- 
ណ ខ្លះ ទៃ ប៉នុ្តៃ ប្ត ីគាត ់នៅ ផ្ទះ គ ឺមាន ចរតិ 
ស្លូត បូត ណស់់ ។   នៅ មុន ពៃល កើត ហៃ តុ  
ម៉ោ ង ជង ៥ ពៃកឹ  ថ្ងៃ ទី ១៩ មី នា  ប្តី របស់ 
គាត់ បាន ជិះ ម៉ូតូ ១ គៃឿង ឌុប គា្នា ជ - 
មយួ អ៊ុបំៃសុ  របស ់ គាត ់មក យាម ដចូ សព្វ 
មួយ ដង ។ 

លោក   លាង  ថ្លៃង  ថា  ជ ន រង គៃះ  
យាម នៅ ធនា គារ ភ្នំពៃញ ពាណិជ្ជ ស្ថិត 
នៅ ផ្ទះ លៃខ ៧ ៨  ផ្លវូ មនុ ីរ៉ៃត  កៃុម ទ ី៣ ៩ 

ភូមិ ៩  សង្កាត់ ទួល សា្វាយ ពៃ ២  ខណ្ឌ បឹង-  
កៃង កង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដៃល  តៃូវ បាន 
ជន សងៃស័យ ចាក់ សា្លាប់ នៅ មុខ ធនាគារ 
តៃ ម្តង ។  កៃយ កើត ហៃតុ សមត្ថ កិច្ច 
ជនំាញ ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស វទិៃយា សាសៃ្ត  នៃ 
ស្នង ការដា្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន ដកឹ សាក សព តាម រថយន្ត ពៃទៃយ ទៅ 
វត្ត ចង្កៃន តា ពៃហ្ម ហៅ វត្ត ស្ទងឹ មាន ជយ័ 
ដើមៃបី ធ្វើ កោ សលៃយ វិច័យ ។ 

 លោក ថ្លៃង  ថា ៖ « ចំពោះ សកម្ម ភាព 
របស់ ជន សងៃស័យ សមា្លាប់ ជន រង គៃះ 
នោះ សមត្ថ កិច្ច នឹង ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ មើល 
 កា មៃរា៉ា សវុត្ថ ិភាព បន្ថៃម ទៀត » ។ លោក 

នង  សុវណ្ណ រ័ត្ន  គៃូ ពៃទៃយ ជំនាញ ផ្នៃក ឯក- 
ទៃស កោសលៃយ វិច័យ សាក សព របស់ 
កៃសងួ សខុាភ ិបាល  បាន  ឲៃយ ដងឹ  ថា  ជន- 
រង គៃះ  តៃូវ  ចាក់ នឹង កាំបិត ចំនួន ៣ កន្លៃង   
ដើម ទៃូង  ២ កន្លៃង   និង ពោះ ១កន្លៃង។

បើតាម Fresh News ជន សងៃស័យ 
ឈ្មោះ  ឈ ីប៊នុណៃ អាយ២ុ២ ឆ្នា ំ តៃវូ បាន 
នគរបាល តាម ចាប់ ខ្លួន បាន នៅ ខៃត្ត 
កពំងធ់ ំកាលពលីា្ងាច ម៉ោង ៥ មៃសលិមលិ  ។ ជន 
សងៃស័យ កាល ពីលា្ងាច ថ្ងៃ មៃសិលមិញ ផង ដៃរ 
តៃូវ បាន បញ្ជូនពីខៃត្ត កំពង់ ធំ  មកស្នង ការ- 
ដា្ឋាន នគរបាល រាជ ធានភី្នពំៃញ  ដើមៃប ីចាតក់ារ 
តាម នីតិវិធី  ៕

លោក គឹម សុវណ្ណ ដេលតេវូបានតុលាការឃំុខ្លនួ  ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

បុរសសន្តសុិខឯកជនម្នាក់ត្រវូបានចាក់សម្លាប់ចំណ្រកជនល្មើសត្រវូបានចាប់ខ្លនួ

សមត្ថកិច្ច ជំ នាញ ពិនិតេយ សាកសពជន រង គេះ នៅ កន្លេង កើត ហេតុ។ រូបថត FB
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ការបិទព្រដំ្រននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្តរូទំនិញទ្រ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ មន្ដ្រី វៀតណា ម  
បញ្ជាក ់ថា  ទោះ ប ីជា ការរតឹ បន្តងឹ 
ព្រំដ្រន  ជា មួយ ប្រទ្រស កម្ពុជា 
ដោយ សារ ត្រ ការ រីក រាល ដាល   
វីរុសកូរ៉ូណា  ក៏ ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង 
កាត់ ព្រំដ្រន រវាង  ប្រទ្រស ទាំង 
២ន្រះ នៅត្រ ស្ថិត ក្នុង កិច្ច ខិត ខំ  
ប្រឹង  ប្រង ដើ ម្របី សម្រច បាន 
ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្រ ភាគី ដ្រល បាន 
កណំត ់៥ពាន ់លាន ដលុា្លារ ត្រមឹ 
ចុង ឆ្នាំ ន្រះ  ។

ព្រំដ្រន រវាង ប្រទ្រស កម្ពុជា  
នងិ វៀត ណាម  ត្រវូ បាន រតឹ បន្ត ឹង  
ការ ឆ្លង កាត់  និង ដាក់  កា រ ហាម -  
ឃាត ់សម្រប ់អ្នក ដណំើរ  បរ  ទ្រ ស  
រយៈ  ព្រល ១ ខ្រ  លើក ល្រង ត ្រ 
អ្នក កាន់ លិខិត ឆ្លង ដ្រន ការ-  
ទូត និង ផ្លូវ ការ ។ 

 លោក  Minh  Quang Vu  
ឯក  អគ្គ រដ្ឋ ទូត វៀត ណាម  ប្រចាំ 
នៅ  កម្ពុជា បាន បង្ហោះ សារ  លើ 
ទំព័រ facebook   របស់ លោក 
កាល  ព ី ថ្ង្រពធុ  ដោយ បញ្ជាក ់ថា  
ពត័ ៌មាន  ក្ល្រង កា្លាយ ន្រះ ត្រវូ បាន 
រកី រាល ដាល ។  បច្ចបុ្របន្ន   ប្រទ្រ ស  
វៀត ណាម  កំពុង ពង្រឹង វិធាន- 
ការ  ការ ទប់ សា្កាត់ ការរីក រាល- 
ដាល  កវូដី ១៩ ។  ការ ដាក ់ ឲ្រយនៅ 
ដាច ់ដោយ  ឡ្រក ដោយ បង្ខ ំ នៅ 
ក្នងុ អគារ  ដ្រល  បាន កណំត ់ នងឹ 
ត្រវូ  បាន  ពង្រកី ដើម្របី ដាក ់បញ្ចលូ  

អ្នក  ទាំង អស់ ដ្រល ចូល មក ពី 
អាម្ររកិ  អរឺ៉បុ  នងិ បណា្ដា ប្រទ្រ ស  
អាសា៊ាន ។  

 ក្រសងួ ការ បរ ទ្រស នងិ សហ- 
ប្រតិ បត្តិ ការ អន្ត រជាតិ កម្ពុជា  
កាល ព ីថ្ង្រ ពធុ  បាន ច្រញ ស្រចក្ដ-ី  
ប្រកាស ព័ត៌ មាន  ហាម ប្រជា - 
ជន  វៀត ណាម  មនិ ឲ្រយ ធ្វើដណំើរ  
ចលូ មក ប្រទ្រស កម្ពជុា  ក្នងុ អឡំ ុង  
ព្រល  ការរតឹ បន្តងឹ ការ ធ្វើ ដណំើរ 
របស់     វៀត ណា ម  ទោះបីយ៉ាង- 
ណា នៅ ត្របើក ចំហ  សម្រ ប់     
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទំនិញ  ។  

  លិខិត ន្រះ ឲ្រយដឹង ថា៖ « ភាគី 
កម្ពជុា   ស្នើឡើង ថា  អាជា្ញាធរ  រប ស ់  
ប្រទ្រស ទាំង២ត្រូវ ធ្វើ ការ ងារ   

ជា មួយ គា្នា  ដើ ម្របី  ជួយ សម្រួ ល  
នងិ ធានា ថា  ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំ ិញ   
ឆ្លង កាត ់ព្រដំ្រន ធម្មតា  អាច ត្រវូ 
បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ  មិន មាន  
ការ រំខាន  »។  

 មន្ដ្រីនៅ សា្ថានទូត វៀត ណាម  
ប្រចា ំ នៅ កម្ពុជា  ដ្រល ស្នើសុំ  
មិន  បញ្ច្រញ ឈ្មោះ  បាន  ឲ្រយ ដឹង 
ថា  ទោះ បី   ប្រទ្រស វៀត ណាម  
កំពុង ពង្រឹង  វិធាន ការ ឆ្លងកាត់  
តាម បណ្ដាយ ព្រំដ្រន ដោយ- 
សារ ត្រ ការរីករាល ដាល ជំងឺ  
កវូដី ១៩  កដ៏ោយ ប្រទ្រសទាងំ- 
២នៅត្រ  ផ្លាស ់ប្តរូ ទនំញិ ទៅវញិ 
ទៅ មក ។     មន្ដ្រ ីនោះ បានបន្តថា ៖  
« សកម្ម ភាព ពាណជិ្ជ កម្ម  នៅត្រ 

ធ្វើឡើង ជា ធម្មតា  ។  ភាគី វៀត- 
ណាម នៅ ថា្នាក់   មូលដា្ឋាន ដ្រល  
មាន   ព្រដំ្រន ជាប ់ប្រទ្រស កម្ពជុា  
នងឹ  សហ ការយ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ ជា- 
មួយ  ភាគី កម្ពុជា  ដើ ម្របី ធ្វើ  ឲ្រយ 
ប្រកដ ថា  សកម្ម ភាព នោះ ត្រូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង យ៉ាង ល្អ ប្រសើរ » ។  

មន្ដ្រី នោះ លើក ឡើង ថា ៖ « ខ្ញុំ 
គតិ ថា  ការ ធា្លាក ់ចុះ  ទហំ ំពាណជិ្ជ- 
កម្ម ទ្វ្រភាគី  មិនអាច ចៀសផុត 
នោះ ទ្រ  ដោយ សារ ត្រ  ការ រីក- 
រាល  ដាល ន្រះ ធ្វើ  ឲ្រយ មាន ផល- 
ប៉ះ ពាល់  ដ៏អាក្រក់ លើ  បណា្ដាប្រ-  
ទ្រស ទាំង អស់  លើ ពិ ភព លោក   
មិន គ្រន់ត្រ  វៀត ណាម   ឬ កម្ពុជា   
នោ ះទ្រ »។   មន្ដ្រី នោះ បញ្ជាក់ 

ថា  ៖ « ប៉នុ្ត្រ ភាគវីៀតណាម  បាន 
រៀបចំ ផ្រន ការ លើក កម្ពស់ 
ពាណិជ្ជ   កម្ម  រួចហើយ  ដើ ម្របី 
ជំរុញ    កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិ ការ 
ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង  បនា្ទាប់ពី  
វីរុស ន្រះ  បញ្ចប់ ការ រីក រា ល- 
ដាល   ។  ដូច្ន្រះ សូម ជឿ ជាក់ ថា  
កិច្ច សហ ប្រតិ បត្តិកា រស្រដ្ឋ កិច្ច 
របស់  យើង នឹង ស្ទុះងើប ឡើង- 
វិញ   ក្នុង  ព្រល ឆប់ ៗ  » ។ 

លោក  លមឹ  ហ្រង  អន ុប្រធា ន  
សភា ពាណិជ្ជ  កម្ម  កម្ពុជា  បាន 
ឲ្រយ ដឹងថា  ការ បិទ ព្រំដ្រន ន្រះ 
នឹង ប៉ះពាល់ ដល់  ការ ផ្លាស់  ប្តូរ 
ទំនិញ   រវាង ប្រទ្រស ទាំង២   
ជា ពសិ្រស  វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ ។   
លោក  បន្តថា ៖ «  តាម ដ្រល ខ្ញុំ ដឹ ង  
ការ បិទ ន្រះ គឺ គ្រន់ ត្រ រឹត បន្តឹង 
ប្រជាជន ឆ្លង កាត ់ព្រដំ្រន។ ទោះ 
យ៉ាង ណា ការ ផ្លាស ់ប្តរូពាណជិ្ជ- 
កម្ម  នៅត្រ មាន ។ ប៉ុន្ត្រ ផល- 
 ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង  បំ ផុត  គឺវិស័យ 
ទ្រស ចរណ ៍រ វាង  ប្រទ្រស ទាងំ ២ 
ប្រសិន  បើ  ការបិទ នោះ មាន 
រយៈ   ព្រល វ្រង  »។    

 ម្រ ដកឹ នា ំរបស ់ប្រទ្រស ទាងំ- 
២   បាន សន្រយា ថា  នងឹ លើក កម្ព ស ់
ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង កាត់ ព្រំដ្រន  
រវាង   ប្រទ្រសទាំង២   ដើ ម្របី  ស- 
ម្រ ច បាន ជាង ៥ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ ត្រឹម ចុង ឆ្នាំ ន្រះ ។  

ទិន្ន ន័យ បាន ពី  សា្ថាន ទូត វៀត- 
ណាម ប្រចាំ នៅ កម្ពុជា បាន  ឲ្រយ 

ដឹង ថា ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម សរុប 
សម្រប ់ឆ្នា ំ២០១៨ បាន កើន- 
ឡើង ដល់ ៤,  ៧០៤ ពាន់  លាន 
ដុលា្លារ  កើន ឡើង ២៣, ៨ ភាគ- 
រយ ធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០១៧ ។  
ទំហំពាណិជ្ជ កម្ម  ក្នុង អំឡុង   
១១ខ្រ ដំបូង កាល ពី ឆ្នាំ មុន   
បាន កើនឡើង ដល់ ៤, ៨ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ  កើន ឡើង ១៣,  ៨ 
ភាគរយធៀបនងឹ ឆ្នា២ំ០១៨។  

 មាន គម្រង វិនិយោគ របស់ 
វៀត ណាម ចុះ បញ្ជ ីចនំនួ  ២១៤  
នៅ កម្ពជុា  ដ្រល មានតម្ល្រ សរបុ  
៣, ០៧៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។  
នៅ ក្នុង ចំណម នោះ ១៧៦ 
គម្រង កំពុង ដំណើរ ការ  ជា- 
មួយនឹង ទុន ចុះបញ្ជី  សរុប  ២,  ៧ ៧  
ពា ន់ លានដុលា្លារ ។  

នៅ ក្នុង រយៈ ព្រល ៥ ខ្រដំបូង  
កាល ពី ឆ្នាំ មុន  រដា្ឋា ភិបាល  
កម្ពជុា បាន អនមុត័ គម្រងថ្ម៣ី  
ជាមួយនឹង ទុន ចុះបញ្ជី  សរុប  
៥៣០  ០០០ ដលុា្លា រ។  គម្រង  
៣ បន្ថ្រម ទៀត បាន ក្រ តម្រូវ 
ការប្ដ្រ ជា្ញាចតិ្ត របស ់ពកួគ្រ  ដ្រល 
បង្កើន  ការ វិ និយោគ  សរុប   ដល់  
៣៧, ៥ លាន ដលុា្លារ ។ ជា លទ្ធ- 
ផល  ប្រទ្រស វៀត ណាម  គឺជា 
ដ្រ គូពាណិជ្ជ កម្ម ឈា ន មុខ គ្រ 
ទ៣ី  របស ់ប្រទ្រស កម្ពជុា  ដោយ 
មាន ក្រុម ហ៊ុន  វិនិយោគ  រហូត 
ដល់ ៥០  លាន ដុលា្លារ  គិតត្រឹម 
ខ្រ កញ្ញា ឆ្នាំ មុន៕  LA 

ធូ វិរៈ
 
ភ្នពំៃញ :  កម្ពជុា  នងិ ជប៉នុបាន  ប្ត្រជា្ញា  

រក្រសា ទំហំ  ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី ជាង  ២ 
ពាន់លាន ដុលា្លារ  ក្នុង ឆ្នាំ២០២០ន្រះ 
បើ ទោះ បី ជា ប្រឈម នឹង ការ រីក រាល- 
ដាល ដោយ សារ កូវីដ ១៩ ក៏ដោយ ។  
ន្រះ  បើ តាមលោក ស្រ ីជា គឹម ថា  អនុ- 
រដ្ឋ ល្រខា ធិការ ន្រ ក្រសួង ការ បរ ទ្រស  
និង សហ ប្រតិ បត្តិ ការ អន្តរ ជាតិ ។ 

ថ្ល្រង ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ ពិគ្រះ យោបល់ 
ថា្នាក់ ឧត្តម មន្ត្រី រវាង កម្ពុជា  និង ជប៉ុន 
លើក ទី៣  កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ  លោក ស្រី 
បាន   ឲ្រយ ដឹង ថា ពាក់ ព័ន្ធ វិស័យ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និង វិនិយោគ  ភាគី ទាំង២ មាន 
សទុ ិដ្ឋនិយិម ថា ននិា្នាការ ល្អ ន្រ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម  ទ្វ្រភាគី  ដ្រល បាន កើន ដល់ ជាង 

២ពាន់ លាន ដុលា្លារ  កាលពី ឆ្នាំមុន 
ដ្រល ទំហំពាណិជ្ជកម្ម នឹង បន្ត រក្រសា 
កំណើន របស់ខ្លួន សម្រប់ ឆ្នាំ២០២០ 
ន្រះ បើ ទោះបី ជា កំពុង ប្រឈម  នឹង 
ការ រាត ត្របាត ជា សកល ន្រ កូវីដ ១៩ 
កដ៏ោយ។   លោក ស្រ ីថ្ល្រង ថា៖ «ពកួគ្រ 
ក៏ បាន បងា្ហោញ ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត  ពង្រីក 
ពាណជិ្ជ កម្ម នងិ វនិយិោគ រវាង  ប្រទ្រស 
ទាងំ ២ ព្រម ទាងំបាន  ឯក ភាព  ជរំញុ ឲ្រយ 
សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធធ្វើ ការ យ៉ាង  ជិត ស្និទ្ធ 
ជាមួយគា្នាដើម្របី ធ្វើ ឲ្រយ ប្រសើរ  ឡើង នូវ 
បរិយ កាស វិនិយោគ នៅ  កម្ពុជា  ក្នុង 
គោល ដៅ ទាក ់ទាញ វនិ ិយោគនិ ជប៉នុ ឲ្រយ 
បាន កាន់ ត្រ ច្រើ ន ឡើង  » ។

 លោក ស្រី បន្តថា ចំពោះ កិច្ច សហ- 
ប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្រឍន៍  កម្ពុជា ថ្ល្រង 
អំណរគុណ ភាគីជប៉ុន ដ្រល  បាន ជួយ 

អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង សង្គម កម្ពុជា  
ក្រម ជំនួយ ជា ច្រើន របស់ ជប៉ុន ។  
លោក ស្រី បន្ថ្រម ថា៖ «ភាគីជប៉ុន ក៏ 
បាន  សន្រយា ថា នងឹ បន្ត ជយួ ដល ់កម្ពជុា  
ពិស្រស លើ វិស័យ អាទិភាព  រួម មាន  
ការ  អភវិឌ្រឍ វសិយ័ ភស័្ត ុភារ កម្ម  ហ្រដា្ឋា- 
រចនា  សម្ពន័្ធ  ឧស្រសាហកម្ម នងិ ធន ធាន- 
មនុស្រស ជា ដើម»។

 ការ នាំច្រញ របស់ កម្ពុជា ទៅ  ជប៉ុន 
សម្រច បាន ១៤៩ លាន ដុលា្លារ  ក្នុង 
ខ្រ មករា ឆ្នាំ២០២០ កើន ឡើង ០,២ 
ភាគ រយ  បើ ធៀ ប នងឹ រយៈ  ព្រល ដចូគា្នា 
កាលពី ឆ្នាំមុន ខណៈ កម្ពុជា  នាំ ចូល 
មក វិញ មាន តម្ល្រ  ជាង  ៣៣ លាន 
ដលុា្លារ  កើន ឡើង  ០,១ ភាគ  រយ ។  ន្រះ 
បើ   តាម ទិន្ន ន័យ ព ីអង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម 
ក្រ ប្រទ្រស របស់ ជប៉ុន  (Jetro)។

លោក លឹម  ហ្រង  អនុ ប្រធាន ស ភា- 
ពា  ណជិ្ជ កម្ម កម្ពជុា  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  តាម 
រយៈ យទុ្ធ សាស្ត្រ កចិ្ច សហ ប្រត ិបត្ត ិការ  
ម្រ គង្គ-ជប៉ុន  នឹង អាច សម្រច បាន  
ទំហំពាណិជ្ជកម្ម តាម គោល ដៅ 
កំណត់ ។ លោក បានថ្ល្រង ថា៖ « យុទ្ធ- 
សាស្ត្រ ន្រះ  ជា គន្លឹះ សំខាន់ ជួយ ទាក់- 
ទាញ  វិនិយោ គិន ជប៉ុន មក កម្ពុជា  ខ្ញុំ 
គតិ ថា  វសិយ័ កស-ិឧ ស្រសា ហកម្ម នៅត្រ 
មានទំហំ ធំ សម្រប់ វិនិយោ គិន ជប៉ុន  
នៅ ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ ខាង មុខ ន្រះ» ។

 ចាប់ តាំងពី ឆ្នាំ១៩៩៥ រហូត មក 
ដល់  ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០១៩ គម្រង វិនិ-  
យោគ  ជប៉នុ មាន ចនំនួ ១៤១  គម្រង  
ដ្រល  មាន ទនុ វនិ ិយោគ ២,៥ ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ ។ ន្រះ បើ យោង តាម ទិន្ន ន័យ 
របស់ ក្រុម ប្រឹក្រសា អភិវឌ្រឍ ន៍ កម្ពុជា ។ 

ក្នងុ ចណំម នោះ  ៦៦  គម្រង ក្នងុ 
តំបន់ ស្រដ្ឋ កិច្ច ពិស្រស  ដ្រល បា៉ាន់- 
ប្រមាណ ថា  មាន ទនុ វនិយិោគ  ៣៤០ 
លាន  ដុលា្លារ ។  គម្រង ភាគ ច្រើន វិនិ- 
យោគ  លើ ថាម ពល  គ្រឿង បង្គុ ំអគ្គសិន ី 
គ្រឿង  បនា្លាស យ់ន យន្ត  កស-ិឧស្រសា- 
ហកម្ម  ការ ក្រច្ន្រ អាហារ  មន្ទីរ ព្រទ្រយ  
សុខ  ភាព  និង លក់ រាយ ជា ដើម ។ 

ការ នាំ ច្រញ របស់ កម្ពុជា ទៅ កាន់ 
ទផី្រសារ ប្រទ្រស ជប៉នុ សម្រច បាន ១, ៧ 
ពានល់ានដលុា្លារ  កាលព ីឆ្នាមំនុ កើន- 
ឡើង ៧,៧ ភាគ រយ បើធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៨ ។ ន្រះ បើ  តាម ទិន្ន ន័យ រប ស់ 
Jetr o។ ទិន្ន ន័យ បងា្ហោញ ថា  កម្ពុ ជា បា ន  
នាំ  ចូល ទំនិញ ពី ជប៉ុន មាន តម្ល្រ ជាង  
៥៦ ២ លាន ដលុា្លារ  កើន ៣៣ , ៤ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១ ៨ ៕

ការតៃតួពិនិតៃយ ចៃកពៃដំៃនអន្តរជាតិ បាវិតនៅខៃត្ត ស្វាយរៀល  ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 

កម្ពជុានិងជបុ៉នប្ត្រជា្ញារក្រសាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីជាង$២ពាន់លាន
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  តពីទំព័រ ១...វិបត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុ លើ ពិ- 
ភព លោក  ឆ្នាំ ២០០៨  និងឆ្នាំ ២០០៩  
អតៃ គ្មាន ការ ងារធ្វើ លើ ពិ ភព លោក  
មាន ចំនួន ២២ លាន នាក់   ។  

ILO  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ គ្មាន ការ- 
ងារធ្វើ  កត៏ៃវូ បាន រពំងឹ ថា  នងឹ កើន ឡើង 
ជា ទៃង ់ទៃយ ធ ំជា   ផល វបិាក សៃដ្ឋ កចិ្ច 
ដោយ សារ តៃ ការរីក រាល ដាល  វីរុស 
នៃះ  បៃ កា្លាយ ជា  ការ កាត់ បន្ថយ ម៉ោង 

ការ ងារ  និង បៃក់ ឈ្នួល។  ស្វ័យការ - 
ងារ នៅ តាម បណ្ដា បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍  
ដៃល ជា រឿយ ៗ  បមៃើ ដើមៃប ីការ ពារ ផល- 
ប៉ះពាល់  ដោយ សារ តៃ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ នៃះ ។ 

អង្គ ការ នៃះ  បន្ត ថា  ការ ធ្លាក់ ចុះ ការ- 
ងារ ក៏ មាន ន័យថា  ជា ការ បាត់ បង់ 
បៃក់ ចំណូល ចំនួន ចៃើន សមៃប់ 
កម្មករ ផង ដៃរ ។  ការសិកៃសា  បា៉ោន់- 
បៃមាណ ថា  មាន ចន្លាះ ពី ៨៦០ ពាន់ 

លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក  ទៅ  ៣, ៤ពាន់ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក  តៃឹម ចុង ឆ្នាំ 
២០២០។ នៃះ នឹង បៃកា្លាយ  ទៅជា  
ការ ធ្លាក់ចុះ  ក្នុងការ បៃើ បៃស់ ទំនិញ  
និង សៃវា  ជា បន្ត  ប៉ះ ពាល់ ដល់ ចក្ខុវិ- 
ស័យ  សមៃប់  ពាណិជ្ជ កម្ម និង  សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច ។   អង្គការនៃះបញ្ជាក ់ថា  ភាព គ្មាន 
ការងារធ្វើ តៃូវ បា ន រំពឹង ថា នឹង កើន- 
ឡើង ខ្ពស ់ ផងដៃរ  ខណៈ « សមា្ពាធ លើ   
បៃក ់ ចណំលូ ដៃល បណ្ដាល មក ព ី ការ- 
ធ្លាកច់ុះ  សកម្ម  ភាព  សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងឹ ធ្វើ ឲៃយ    
កម្មករ  ខិត ទៅ ជិត  ឬ នៅ កៃម បនា្ទាត់  
ភាព កៃីកៃ  »។ 

ទោះយ៉ោងនៃះ ក្ត ី ម ន្ដៃរីដា្ឋាភ ិបាល កម្ពជុា      
ឲៃយដឹង ថា  អតៃ គ្មាន ការ ងារ ធ្វើ របស់  
បៃ ទៃសនៃះ បានទទួលរង ផល ប៉ះ ពា ល់    
បន្តចិ បន្តចួ  ទោះបជីា  វសិ ័យ សខំាន ់២ 
គ ឺកាត ់ដៃរ  នងិ ទៃស ចរណ ៍បានរង ផល- 
ប៉ះពាល់ យ៉ោង ខា្លាំង ក៏ ដោយ  ។  

លោក  ហៃង  សួរ អ្នក  នាំពាកៃយ  
កៃសួង  ការងារ និង បណ្តុះ បណ្ដាល- 
វិជា្ជាជីវៈ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  រោង ចកៃ ៥០ 
ទូទាំ ង បៃទៃស  កាល ពី មុន បាន ផ្អាក 
បៃតិ បត្តកិារ ដោយ សារ តៃ កង្វះ  វត្ថ ុធ តុ- 
ដើម  ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ កូវីដ ១៩  នៅ  

ក្នងុ បៃទៃស ចនិ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល ់ ដល ់
កម្មករ   ២០ ៩៤០ នាក ់ នៅ ក្នងុ វិស័យ 
កាត់ ដៃរ របស់ កម្ពុជា ។ ប៉ុន្តៃ  រោង ចកៃ 
១៧ ក្នុង ចំណោម  រោង ចកៃ ទាំង នះ   
បាន ចាប់ ផ្ដើម សក ម្មភាព ឡើង វិញ  
ហើយ  បនា្ទាប់ ពី  បៃទៃស ចិន នៅ ពៃល 
ថ្មីៗនៃះ   បានចាប់ ផ្ដើម  ការ ផ្គត់  ផ្គង់ វត្ថុ- 
ធតុ ដើម ។ 

ទិន្ន ន័យ កៃសួង ទៃស ចរណ៍  ដៃល 
បានចៃញ ផៃសាយ កាល ពីខៃមុន  បាន 
បងា្ហាញ ថា  កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  បៃទៃស 
កម្ពុជា   រក បៃក់ ចំណូល ទៃស ចរណ៍ 
អន្ត រជាតចិនំនួ    ៤, ៩១ លានដលុា្លារ   កើន 
ឡើង ១២, ៤ភាគរយ ធៀបនងឹ ៤, ៣៧  
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នាំ ២០១ ៨។

   លោក  តុប  សុភ័ក អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង ទៃស ចរណ៍  បាន បៃប់  ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថា គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ១៦  ខៃមីនា  
សណ្ឋាគរ ៤១  អាផត មិន ២  និង 
ភោជ នីយ ដា្ឋាន ជាចៃើន តៃូវបាន បិទ- 
ទា្វារ  នងិ បាន ផ្អាក  បៃតបិ ត្តកិារ នៅ ខៃត្ត 
សៀម រាប  ដោយ មាន ការ បាត់ បង់ 
ការងារ ជាង ២០១៤ នាក់  ដោយ សារ 
តៃ ការរី ករាល ដាល នៃ  កូវីដ ១៩ ។  

 លោកថ្លៃងថា ៖ « យើង បា៉ោន់ បៃមាណថា 

ចំនួន ការ បាត់បង់ ការងារ នឹង កើន ឡើង   
ក្ន ុងរយៈ ពៃល ២សបា្ដាហ៍  ចុង កៃយ នៃះ  
នៃ ខៃ នៃះ  ហើយ  អាជីវ  កម្មទៃសចរណ៍   
នឹង បិទ ទា្វារ ទាំង សៃុង ដោយសារ តៃ 
ការរីក រាលដាល កូវីដ ១៩ »។  

ILO បាន បា៉ោន់  បៃមាណ ថា  មនុសៃស  
ចន្លាះ ពី ៨,៨  ដល់ ៣៥លាន នាក់  
បន្ថៃ មទៀត  នងឹ គ្មាន ការងារធ្វើ  ទទូាងំ- 
ពិ ភព លោក   ធៀ បនឹង ការបា៉ោន់ បៃ- 
មាណ ដបំងូ  សមៃប ់ឆ្នា ំ២០២០ ដៃល 
បានពៃយាករ ការធ្លាក់ចុះ ១៤ លាន នាក់ 
ទូទាំង ពិ ភព លោក។  

លោក  Guy Ryder អគ្គនាយក   
ILO បានថ្លៃងថា ៖« នៃះ លៃងជា វបិត្ត-ិ 
សុខភាព ពិ ភព លោកតៃ មួយទៃ  វា ក៏ ជា  
វិបត្តិ ទី ផៃសារ ការងារ  និង សៃដ្ឋ កិច្ចសំ-
ខាន់ ៗ   ដៃល កំពុង មាន ផល ប៉ះ ពាល់ 
ខា្លាំងដល់ បៃជាជន »។ លោក បន្ត ថា៖ 
« កាល ពឆី្នា ំ២០០៨ ព ិភព លោក   បាន  
បងា្ហាញ ការរួមគ្នា ដើមៃបី ដោះ សៃយ  
ផល វបិាក ដោយសា រតៃ វបិត្ត ិហរិញ្ញ វត្ថ ុ
ពិ ភព លោ ក និង អ្វីដៃល អាកៃក់ខា្លាំង 
 បំ ផុត តៃូវ បាន បង្វៃរ ។  យើង តៃូវកា រ 
ការដកឹនា ំបៃភៃទ នះ   នងិដោះសៃយ 
នៅ ពៃល នៃះ »៕ LAកម្មករកំពុងធ្វើការនៅក្នងុ រោងចក្រកាត់ដ្ររសម្លៀបំពាក់មួយនៅភ្នពំ្រញ កន្លងមក   ។ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 

អង្គការILO ថាមនុស្សជិត ២៥លាននាក់អាចបាត់បង់ការងារ...

រដ្ឋមន្ត្សី្នើឲ្យ FAOជួយគំាទ្ការចិញ្ចមឹគោយកទឹកដោះ
ហុឹន ពិសី 

ភ្នំព្រញៈ កម្ពុជា បាន ស្នើ ឲៃយ 
អង្គការ សៃបៀង អាហារ និ ងក សិ- 
កម្ម   នៃ អង្គការ សហ បៃជាជា  តិ 
(FAO) ពិនិតៃយ លទ្ធ ភាព  និង 
ផ្តល់ ការ គំទៃ ដល់ ការ ចិញ្ចឹម- 
គោ យក ទឹក ដោះ នៅ កម្ពុជា 
ខណៈ ផលិត ផល ទឹក ដោះ គោ   
ក្នុង  ទីផៃសារ នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  
ភាគចៃើន ជា ផលិត ផល នាំ - 
ចូល មក ពី បៃទៃស ជិត ខាង។

សំណើ នៃះ តៃូវ បាន លោក វៃ ង 
សា ខនុ  រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ កសកិម្ម  
រកុា្ខា បៃមាញ់  នងិ នៃសាទ  លើក 
ឡើង  ក្នុង ឱកាស ជំនួប ពិភាកៃសា 
ជា មួយ  លោក Alexandre  
Huynh  តណំង អង្គការ សៃបៀង  
អាហារ  និង កសិកម្ម នៃ អង្គ ការ 
សហ បៃជា ជាតិ បៃចាំ កម្ពុជា 
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ពុធ  ។

លោក  វៃង  សាខុន  បាន 
និយយ ថា បើ ទោះ បី ជា កៃសួង- 
កសិកម្ម  បាន ខិត ខំ ធ្វើ ការ កៃ- 
សមៃួល គោល នយោបាយ 
របស់ ខ្លួន ជា ចៃើន មក ហើយ  
ក៏ ដោយ ក៏ វិស័យ នៃះ នៅ មិន ទាន ់
មាន ភាព ល្អ គៃប ់ផ្នៃក នះ ទៃ។ 
លោក បន្ត ថា ជាក់ ស្តៃង ការ- 
ចិញ្ចឹម គោដើមៃបី យក ទឹក ដោះ 
សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គង ់តមៃវូ ការ ទផីៃសារ 

ក្នុង សៃុក គឺ នៅ មាន បរិមាណ 
តចិ តចួ នៅ ឡើយ  ដោយ  លោក  
ស្នើ ឲៃយ អង្គការ FAO និង ដៃគូ- 
អភិវឌៃឍន៍ ដទៃ ទៀត ចូល រួម គំ- 
ទៃ  ពៃះ  ទឹក ដោះ គោ គឺ ជា 
អាហា របូ ត្ថម្ភ ដ ៏សខំាន ់សមៃប ់
ទៃ ទៃង់ ដល់ ការ លូត លាស់ 
របស់ កុមារ នៅ កម្ពុជា ។

លោកបាន   ថ្លៃង ថា៖  «  ខ្ញុ ំសូម- 
ណៃនាំ អង្គការ FAO និង ដៃគូ- 
អភិវឌៃឍន៍ ដទៃ ថា  គួរ ពិចារណ 
ផ្តល់ ការ គំទៃ ដល់ ការ ចិញ្ចឹម- 
គោ  យក ទឹក ដោះ ពៃះ  ទឹក- 
ដោះ គោពោ រពៃញ ទៅ ដោយ- 
សារ ជាតិ បំប៉ន និង សារ ជាតិ 
លតូ លាស ់ដៃល ពតិ ជា សខំាន់ 
ណស ់ សមៃប ់កមុារ ជា ពសិៃ ស   
កុមារ នៅ ជនបទ»។

កិច្ច  សហការ ជា មួយ បណ្ដា 
អង្គការ  នានា  នឹង ផ្តល់ នូវ ផលបៃ- 
យោជន ៍ជា ចៃើន ដើមៃប ីការ អភវិឌៃឍ 
ការ ចិញ្ចឹម គោយក ទឹក ដោះ ឲៃយ 
បាន កាន់ តៃ ចៃើន នៅ កម្ពជុា ។ នៃះ  
បើ តាម លោក  វៃង  សាខុ ន។ 

លោក  Alexandre Huynh 
បាន  ឯក ភាព ចំពោះ ការ លើក- 
ឡើង  របស់ លោក  វៃង  សាខុន  
ហើយ បាន សនៃយា ថា នងឹ ពនិតិៃយ 
លទ្ធ ភាព ក្នងុ ការ ផ្ដល់ កិច្ច សហ- 
ការ ដោយ លោក បញ្ជាក់ ថា 
អង្គ ការ FAO នឹង នៅ តៃ បន្ត 

ផ្តល ់ ការ គំទៃ ដល់ កៃសួង ដើមៃបី   
រមួ គ្នា អភវិឌៃឍវស័ិយ នៃះ ឲៃយ កាន-់ 
តៃ រីក ចមៃើន ។

កញ្ញា  ម៉ោ  សគុនា្ធា  អ្នក ទទលួ 
បន្ទុក ផ្នៃក ទីផៃសារ នៃ កសិដា្ឋាន- 
ផលតិ ទកឹ ដោះ គោ  តៃជ សៃន 
ឫសៃសី  តៃឹប ដៃល ចិញ្ចឹម គោ ចំនួ ន  
១០០ កៃបាល និង អាច ផលិត- 
ទកឹ ដោះ គោ បាន ក្នងុ រង្វ ង ់៦០០   
លីតៃ ក្នុង ១ ថ្ងៃ នៅ ខៃត្ត ពៃះ- 

វិហារ បាន បៃប់ ភ្នំពៃ ញ  ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពីថ្ងៃមៃសិលមិញថា បើ ទោះ-  
ប ីជា ទកឹ ដោះ គោ មាន តមៃវូ  ការ 
ខ្ពស ់នៅ លើ ទផីៃសារ ក ៏ដោយ ប៉នុ្តៃ 
សកម្ម ភាព នៃ ការ  វិនិ យោគ លើ 
ការ ចិញ្ចឹម គោ ដើមៃបី យក ទឹក- 
ដោះ នៅ កម្ពុជា  នៅ មាន កមៃិត 
តិច តួច នៅ ឡើយ ។ កញ្ញា  បន្ត 
ថា បៃសិន បើ  កម្ពុជា មានការ-  
វិនិយោគ  បន្ថៃម  លើ ការ ចិញ្ចឹម- 

គោ យក ទឹកដោះ  ទៀត នះគឺ 
ជា ការ ល្អ ណស់ ពៃះ វា មិន- 
តៃឹម តៃ អាច ជួយ កាត់ បន្ថយ 
ការ នាំ ចូល ប៉ុណោ្ណោះ ទៃ តៃ វា 
ថៃម ទាំង ជួយបង្កើត ឱកាស 
ការ ងារ ថ្មីៗ សមៃប់ បៃជា ជន 
កម្ពុជា ផង ដៃរ ។

កញ្ញា   ថ្លៃង ថា៖« ខ្ញុំ គំទៃ ឲៃយ 
មាន ការ វនិយិោគ លើ ការ ចញិ្ចមឹ 
គោ យក ទឹក ដោះ ឲៃយ បាន ចៃើន 

ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ផលិត ផល 
ក្នុង  សៃុក ក៏ ដូច ជា ជំរុញ អ្នក- 
ផលិត ក្នុង សៃុក ឲៃយ ខិត ខំ បង្កើន 
គុណភាព ទឹក ដោះ គោ របស់ 
ខ្លួន ផង ដៃរ » ។ 

សមៃប់ ផៃន ការ នៅ ពៃល 
ខាង មុខ  កញ្ញា  សុគនា្ធា  បាន  
បៃប់ ទៀត ថា  កសិ ដា្ឋាន ផលិត 
ទឹក ដោះ គោ តៃជ សៃន ឫសៃសី - 
តៃបឹ  ក៏ មាន ផៃន ការ បង្កើន ការ- 
ចិញ្ចឹម ដៃ រ ប៉ុន្តៃ ចំនួន ប៉ុនា្មាន 
នះ  កញ្ញា  មិន ទាន់ អាច បៃប់ 
បាន នះ ទៃ ។ 

ខណៈ   ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង ធ្វើ ឲៃយ ការ- 
លក់  ផលិត ផល ជា ចៃើន តៃូវ 
ធ្លាក់  ចុះ នះ កញ្ញា  សុគនា្ធា 
បាន  បៃប់ ថា  ក្នុង អំឡុង ពៃល  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង រីក រាល- 
ដាល  នៃះ តមៃូវ ការ ទឹក ដោះ- 
គោបាន ធ្លាក់ ចុះ យ៉ោង ចៃើន  តៃ  
កញ្ញា   រពំងឹ ថា   បនា្ទាប ់ព ីវបិត្ត ិនៃះ 
ផុត រលត់ ទៅ  តមៃូវ ការ ទឹក- 
ដោះគោ  នឹង មាន កំណើន ខ្ពស់ 
ឡើង វិញ ជា មិន ខាន ។

នៅ កម្ពជុា បច្ចបុៃបន្ន  មាន កសិ- 
ដា្ឋាន ចិញ្ចឹម គោ យក ទឹក ដោះ   
បៃមាណ  ២-៣ កន្លៃង ប៉ុណោ្ណោះ  
ខណៈ កៃ   ពី នះ គឺ ជា ការ ចិញ្ចឹ ម 
ជា លក្ខណៈ គៃួសារ ។  នៃះ  បើ 
តាម កញ្ញា  សុគនា្ធា ៕ LA
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បូ៉ឡូញបញ្ចេញវិធានការទប់ស្កាត់វិបត្តិជាមួយបេក់$៥១ពាន់លាន
ក្រុងវ៉ាសូវីៈ បៃទៃស ប៉ូឡូញ 

កាល ពីថ្ងៃ ពុធ បាន បង្ហាញ  នូវ 
កញ្ចប់  ថវិកា សមៃប់ គៃប់គៃង 
វិបត្តិ   ដៃល មានតម្លៃ បៃហៃល 
៤៧  ពាន់  លានអឺរ៉ូ ( ៥១ ពាន់ 
លាន ដលុា្លារ)  ដើ មៃបជីយួ  សៃដ្ឋ- 
កិច្ច  ឲៃយ មានសកម្មភាពរស់រវីក 
ធម្មតា    ខណៈដៃល បៃទៃស  នៅ 
ក្នុង  សហ ភាពអឺរ៉ុប (EU) មួយ 
នៃះ  កពំងុ   រង   ផល ប៉ះពាល ់ ព ីការ- 
រីករាលដាល កូវីដ១៩។  

 លោក   បៃធនា ធិបតី Andr- 
zej Duda    នងិលោក នាយក- 
រដ្ឋមន្ដៃី   Mateusz Moraw-
iecki បាន បៃប់ កៃមុ អ្នកយក - 
ព័ត៌ មាន  នៅទី កៃុងវ៉ាសូវី ថា ការ- 
ចាក ់បញ្ចលូសាច ់បៃកន់ៃះនងឹ 
មានបណំង  ការ ពារ ការងរ    អា-
ជីវកម្ម  សៃវ សុខ ភាព សាធរ-
ណៈ   ស្ថិរភាព  ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការ- 
វិនិយោគ  សាធរណៈ ។   

 លោក Morawiecki  បាន 
ថ្លៃងថា ៖ «  តម្លៃ បា៉ាន់  បៃមាណ  
នៃ   កម្មវធីិនៃះ គឺ២១២ពាន់ លាន 

zlotys » ឬ បៃហៃល  ១០ ភាគ-  
រយ   នៃ ថវិការដ្ឋ  ដោយ   លោក  
បាន  បន្ថៃម ថា មូល និធិ នៃះ   មិន  

បាន មក ពី សហ ភាព អឺរ៉ុប ទៃ ។   
វធិនការ  នានា  នងឹ រមួបញ្ចលូ 

ទាំងរដ្ឋ ដៃល គៃបដណ្ដប់ មួយ 

ផ្នៃក នៃ បៃក់ខៃ  របស់ បុគ្គលិក 
សមៃប ់ កៃមុ ហ៊នុដៃល  រង ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ ខ្លាងំ  ការ ជយួ សង កម្ច ី  
និង  ការទូទាត់ ផ្ទាល់ សមៃប់   
ស្វ័យ ការងរ បូក នឹង ការបន្ធូរ- 
បន្ថយពន្ធ ។  

 លោក បៃធនា ធិបតី  Duda    
បាន   និយយ    ដោយ   មិន ផ្ដល់ 
ព័ត៌  មាន លម្អិត ថា    ទោះបី  មាន 
ការ  ពៃយា ករជា មុន  ក៏  បៃទៃស 
ប៉ឡូញូ « នងឹ  មនិអាច ចៀស ផតុ 
ពី  ឱន ភាព ថវិ កា   នោះទៃ »។  

 លោក   Adam Glapinski 
បៃធន ធនាគារ កណ្ដាល របស់ 
បៃទៃស ប៉ូឡូញ (NBP)    បាន 
ឲៃយ ដងឹ កាល ពថី្ងៃពធុ ថា ការដើរ 
ថយ កៃយ នៃសៃដ្ឋ កិច្ច  គឺ មិន 
ទំនង ជា នឹង កើតឡើង នោះទៃ  
ទោះបី  លោ ករំពឹងថា កំណើន   
ផលិត ផល  នៅ ក្នុងសៃុក សរុប 
(GDP)  នងឹ យតឺ យ៉ាវ ខ្លាងំ មក 

នៅតៃឹម ១,៦ ភាគរយ នៅ ឆ្នាំ 
នៃះ  នៅក្នងុ សៃណរយីោ ករណ ី
អាកៃក់ ខ្លាំង  ក៏ដោយ ។  

រដា្ឋា ភបិាល  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ខ្លនួ 
មិន បាន ពិចារណ  ការធ្លាក់ ចុះ 
សៃដ្ឋ កចិ្ច ដៃល បាន ជរំញុ ដោយ 
វីរុស ទៃ តៃ   បាន មើល ឃើញ កំ-
ណើនដៃល   រង ផល ប៉ះ ពាល់  
៣, ៧ ភាគយ នៅ ឆ្នានំៃះ  ជា មយួ 
នឹង  អតិផរណ  បៃចាំឆ្នាំ ជា 
មធៃយម   ២, ៥ ភាគរយ  ។  

ធនាគារ កណ្ដាល   នៃ បៃទៃស  
ប៉ូឡូញ (NBP)     បាន បៃកាស  
កាល  ពថី្ងៃអង្គារ ថា ធនាគារ នៃះ  
បាន កាត ់បន្ថយ អតៃ  ការ បៃក ់
កម្ច ី គោល   របសខ់្លនួ   មកនៅ តៃមឹ  
កមៃតិទាប ជា បៃវត្តសិាស្ដៃ  គ ឺ ១ 
ភាគរយ   នៅ ក្នងុ  កចិ្ច ខតិ ខ ំបៃងឹ- 
បៃង   ដើ មៃបី កាត់ បន្ថយ  ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ សារ  ការ រកី រាល ដាល  
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕  AFP/LA

លោក Mateusz Morawiecki ក្នងុ អំឡុង ព្រល ថ្ល្រង ទៅ កាន់ អ្នក យក ព័ត៌មាន  នា ព្រល កន្លង មក   ។ AFP
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អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅអាម្រារិកនឹងកើនឡើងខ្ពស់ក្នងុរយៈព្រាល៥០ឆ្នាំ
ទីក្រងុ វ៉ាសីុន តោនៈ ដោយ សារ តៃ 

សៃដ្ឋកិច្ច ពិភព លោក នឹង ឈាន ដល់ 
ការ   បញៃឈប់ ទំាង សៃងុ រ ដ្ឋាភិ បាល អាមៃ- 
រិក ចង់ ផ្ញើ មូល បៃប ទា នប តៃ តម្លៃ ១០ ០ ០    
ដុល្លារ ដល់ បៃជា ជន អាមៃរិក ទំាង-
អស់ជា ផ្នៃក មួយ នៃ ផៃន ការ  សង្គៃះ 
ដ៏ ធំ មួយបុ៉ន្តៃ នោះ ដៃល   អាច មិន បញៃឈប់  
ការ គ្មាន ការងារ ធ្វើ មិន ឲៃយ កើន ឡើង 
ខ្លាងំ បាន នោះទៃ។

លោក Steven Mnuchin រដ្ឋ មន្ដៃី 
កៃសួង រតនា គរ តាម ការរាយ ការណ៍ 
បាន ពៃមាន សភា ថា អតៃ គ្មាន ការងារ 
ធ្វើ អាច កើន ឡើង ខ្ពស់ ២០ ភាគ រយ 
ធៀប នឹង កមៃតិ ទាប រយៈ ពៃល ៥០ ឆ្នាំ 
នៅ ពៃល បច្ចបុៃបន្ន របស ់ ខ្លនួ ចំនួន ៣,៥ 
ភាគ រយ ។ លោក បៃធានា ធិបតី ដូ ណាល់ 
តៃ ំ បាន ជំ ទាស់ នឹង ការ បា៉ាន់ បៃមាណ 
នោះ  ដោយ លើក ឡើង ថា វា តំណាង 
ឲៃយ សៃណា រីយោ ករណី ដ៏ អាកៃក់ ខ្លាងំ- 
បំផុត ហើយ បៃទៃស នៃះ«គ្មាន កន្លៃង 
ណា ខិតជិត វា នោះ ទៃ » ។ 

បុ៉ន្តៃ  កៃុម សៃដ្ឋ វិទូ ពៃ មាន ថា ពិត 
ណាស់  អតៃ គ្មាន ការងារ ធ្វើ អាច កើន- 
ឡើង ដល់ កមៃតិ នោះ បើ មិន មាន ការ- 
ចំណាយ របស់ រដ្ឋា ភិបាល ចំនួន ចៃើន 
នោះ ទៃ ហើយ វា នឹង មិន កើន ឡើង ដល់ 

កមៃតិ ខ្ពស់ ដូច នោះ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ បៃជា- 
ជន អាមៃរិក ទទួលរង ការ ឈឺ ចាប់ ដ៏ 
ខ្លាងំ នោះ ទៃ។

ពៃទឹ្ធ សភា ដៃល គៃប់ គៃង ដោយ គណ- 
បកៃស សាធារ ណ រដ្ឋ  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  បាន 
អនុម័ត កញ្ចប់ ១០០ ពាន់ លន ដុល្លារ  
ដៃល សភា បាន អនុម័ត កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
សុកៃ   ដៃល ផ្ដល់ ការធ្វើ តៃស្ដ កូ វីដ ១៩ 

ដោយ មិន គិត ថ្លៃ ការ ចំណាយ លើ ចៃបាប់   
សមៃក ឈឺ  និង អត្ថបៃ យោជន៍ ពៃល 
គ្មាន ការងារ ធ្វើ កាន់ តៃ ចៃើន។  នៅ ពៃល  
នៃះ ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន លោក តៃំ  ចុះ 
ហត្ថ លៃខ រួច ហើយ ។

ដោយ សារ ភាព មិន ចៃបាស់ លស់    
ជំុ វិញ នៅ ពៃល ណា ជំ នួយ  នៃះ នឹង មក 
ដល់កៃុម ហុ៊ន ជាចៃើន ចាប់ ពី ហាង 

កាហ្វៃ ដល់ ហាង អាហារ ថ្ងៃ តៃង់  កៃមុ- 
ហុ៊ន អាកាសចរ ណ៍ និង Marriott  ជា 
កៃមុ ហុ៊ន សណា្ឋាគរ ឈានមុខ គៃ របស់ 
ពិភពលោក កំពុង តៃវូបាន បង្ខ ំបិទទា្វារ 
និង កាត់បន្ថយ បុគ្គលិក។

លោក Gregory Daco បៃធាន 
សៃដ្ឋវិទូ នៅ កៃមុហុ៊ន Oxford Eco-
nomics បាន បៃប់ថា សៃដ្ឋកិច្ច 
អាមៃរិក បាន ឈាន ដល់«ការ បញៃឈប់ 
ភា្លាមៗ» ដៃល អាច ធ្វើ ឲៃយ «សក ម្ម ភាព 
សៃដ្ឋកិច្ច ធា្លាក់ចុះ អាកៃក់ បំផុត គៃប់- 
ពៃល វៃល»។

លោក បន្តថា  អតៃ គ្មាន ការ ងារ  ធ្វើ 
ចំនួន ៥ភា គរយ បុ៉ណ្ណោះ នឹង មាន ន័យ 
ថា ការ បាត់បង់ ការ ងារ  ៥លន កន្លៃង ។

តាម រយៈ ការ បៃៀប ធៀប  បៃហៃល 
៨លន ការងារ តៃវូ បាន បាត់ បង់ ដោយ- 
សារ តៃ ការដើរ ថយ កៃយ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច 
ខ្លាងំ បនា្ទាប់ ពី វិ បត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុពិភព លោក 
ឆ្នា ំ២០០៨  ពៃល  អតៃ គ្មាន ការងារ ធ្វើ 
បាន កើន ឡើង ខ្ពស់ បំផុត ១០ ភាគ រយ 
កាល ពី ខៃ តុល  ឆ្នា ំ២០០៩ ។

កៃុម សៃដ្ឋ វិទូ កំពុង ពិនិតៃយ  សាឡើង 
វិញ  អំពី  ការ ពៃយាករ  សៃដ្ឋ កិច្ច  របស់ ពួក គៃ  
ហើយ នៅ ពៃល នៃះ កំពុង ស្នើ ឲៃយ មាន 
ការ ទមា្លាក់ ការ ពៃយាករ ថយ ចុះ ១២  ភាគ រយ  
នៅ តៃមីាស ខៃ មៃសា ដល់ ខៃ មិ ថុនា ឬ 

បើ អាច  ការ ធា្លាក់ចុះ នឹង ចៃើនជាង នៃះ។
គំរូ  របស់ ពួកគៃ កំពុង ជម្នះ ក្នុង ការ  - 

បៃឈម នឹង កាលៈ ទៃសៈ ដៃល  មិន ធា្លាប់ 
ជួបបៃទះ។ មិន ដូច  នៅក្នងុ ការ ដើរ ថយ- 
កៃយ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច កាលពី ឆ្នា២ំ០០ ៨ 
នោះ ទៃ ជា ពៃលដៃល  បៃទៃស ចិន  និង 
បណា្ដា បៃទៃស មាន ទីផៃសារ រីក ចមៃើន រហ័ស  
ផៃសៃង ទៀត កំពុង រីក ចមៃើន នៅ ក្នងុ លៃបឿន  
ដ៏ លឿនការរីក រាល ដល   នៃះ នឹង បញៃឈប់  
ស កម្ម ភាព ទ  ូទំាង  ពិភព លោក ។

លោក Adam Posen អតីត សមា-
ជិក កៃមុបៃកឹៃសា គោលន យោបាយ របស់ 
ធនា គរ ចកៃភព អង់គ្លៃស  បាន ថ្លៃងថា 
បើ គ្មាន ការ លើក ទឹក ចិត្ត សារ ពើពន្ធ ដ៏ 
រហ័ស នោះទៃ «អតៃ គ្មាន ការងារ ធ្វើ២០    
ភាគរ យ គឺ មិន សម ហៃតុផល នោះ ទៃ »។

លោក  ដៃល បច្ចុបៃបន្ន ជា បៃធាន 
វិទៃយាសា្ថាន សៃដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ Peter-
son បាន បៃប់ថា លោក  Mnuchin 
គឺ តៃមឹ តៃវូ ដើមៃបី បៃងឹ បៃង ដោះសៃយ 
ពៃមាន ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ នៃះ។ វា ជា«ការ ភ័យ- 
ខ្លាច សៃប ចៃបាប់  មិន មៃន ជា លៃបិច កល  
ដៃល គួរ ឲៃយ ខ្លាច នោះទៃ...ដោយ មិន 
និយាយ អំពី ការ អនុម័ត កម្ម វិធី សារ ពើ-  
ពន្ធ  ដៃល យើង កំពុង និយាយ ពី ការ- 
កើន ឡើង អតៃ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ពី ១០ 
ទៅ ១៥ ភាគ រយ ៕ AFP/LA

បុគ្គលិកបម្រើ ការងារ ក្នងុហាងភ្រសជ្ជៈ ១នៅរដ្ឋកាលីហ្វរ័នីញ៉ា  ។  AFP
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អាមេរិកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា$១០០ពាន់លានសមេប់សង្គេះ
ក្រុង វ៉ាសុីន តោនៈ បៃធានា ធិបតី អា- 

មៃរិក  លោក ដូ ណា ល់  តៃំ  កាល ពី ថ្ងៃ 
ពធុ  បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កញ្ចប ់ជនំយួ 
គៃ អាសន្ន មាន តម្លៃ ១០០ ពាន់ លាន 
ដុលា្លារ  ដៃល ធានា ដល់ ការ ឈប់ ពៃល 
មាន   ជំងឺ (Sick Leave)សមៃប់ បុគ្គ-
លកិ សញ្ជាត ិអាមៃរកិ   ដៃល ធា្លាក ់ខ្លនួ ឈ ឺ
ដោយ សារជងំកឺ ូវដី ១៩  ដោយ ជនំយួ ព ី
រដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ ចៃើន ទៀត នឹង តៃូវ 
ចាក់ បញ្ចូល  ក្នុង នោះ ។ 

វិធានការ អនុម័ត ដោយ  រដ្ឋ ស ភា   និង 
រដ្ឋា ភបិាល បាន លបុ ចោល យ៉ាង ងាយ- 
សៃលួ  នវូ សៃចក្ត ីសមៃច  របស ់ពៃទឹ្ធ សភា  
តៃមឹ សឡំៃង   ៩០ ទល ់នងឹ  ៨  កាល ព ីថ្ងៃ 
ពធុ។ ប៉នុា្មាន ម៉ាង កៃយមក លោក  តៃ ំ
បាន ចៃញ សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ ដៃល ថា  
រូបលោក បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ ចៃបាប់ 
នៃះ ដៃល ផ្តល ់ឧទា ហរណ ៍ដ ៏កមៃ១ដល ់
សមាជកិ រដ្ឋសភា មកព ីគណ បកៃស បៃជា- 
ធិ  បតៃ យៃយ គណបកៃស សា ធារណ រដ្ឋ  និង  
បៃធានា ធបិត ី ឲៃយ ធ្វើ ការងារ រមួ គ្នា ឲៃយ បាន 
រហ័ស ក្នុង អំឡុង រដ្ឋ បាល រប ស់ លោក ។ 

វិធានការ នៃះ ផ្តល់ ការ ធ្វើ តៃស្ត វីរុស 
កូរ៉ូណា  ដោយ មិន គិត ថ្លៃ សមៃប់ អ្នក- 
តៃូវ ការ  ការ ចំណាយ  នៅ ពៃល ឈឺ  និង  
ការ ឈប ់សមៃក សមៃប ់គៃ ួសារ   ទទលួ 
បាន បៃក ់ឈ្នលួ  នងិ ការ   បង្កើន ការធានា- 
រ៉ាប់ រងដល់ អ្នក អត់ ការងារ ធ្វើ ចំពោះ 
បៃជា ជន អាមៃរិក រប់ លាន នាក់។ 

ចៃបាប់ នៃះ មាន បំណង ពងៃឹង ការ ការ- 
ពារ ចំពោះ មុខ នៃ វិបត្តិ សុខ ភាព សកល 
ដៃល បាន សមា្លាប ់បៃជា ជន អាមៃរកិ ជាង 
១១០ នាក ់ នងិ មាន ជាង  ៧ ៣ ០០  នាក ់
បាន ឆ្លង វីរុស នៃះ ។ 

បៃធាន កៃមុ ស ំឡៃង ភាគ ចៃើន នៅ ក្នងុ 
ពៃឹទ្ធ សភា លោក  Mitch  McConnell  
បាន និយយ  កៃយ ពៃល បោះ ឆ្នាត 
ដោយ ហៅ ចៃបាប់ នៃះ ថា ជា ជំហាន       
«ដ៏ សំខាន់បំផុត»។ 

ជា ដំណាក់ កាល ដៃល គៃ ហៅ ថា  ជា 

កញ្ចប់  ជំនួយ ក្នុង គៃ អាសន្ន ទី ២ ដៃល 
សភា អនុម័ត ជាប់ ទាក់ទង ទៅ នឹង វីរុស 
កូ រ៉ូណា  បនា្ទាប់ ពី វិធាន ការ ដៃល មាន  
ទឹក បៃក់  ៨,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ដំបូង  
តៃូវ បាន អនុម័ត កាល ពី ដើម ខៃ នៃះ ។ 

លោក McConnell  បានទទលួសា្គាល ់ 
ថា តមៃូវ ការ បនា្ទាន់ ដើមៃបី ទទួល កញ្ចប់ 
ស ង្គៃះ   ដលក់ ម្មករ ប៉នុ្តៃ បាន សង្កត ់ធ្ងន ់
ថា  លោក នឹង បង្ខំ ឲៃយ អង្គ បៃជុំ នៅ បៃជុំ 
រហតូ ទល ់តៃ កញ្ចប ់ជនំយួ ដណំាក ់កាល 
ទី៣  តៃូវ បាន អនុ ម័ត ចប់ សព្វ គៃប់ ។ 

លោក នយិយ ថា ៖ «ខ្ញុ ំនងឹ មនិ បញៃឈប ់
អង្គ បៃជុំ ពៃឹទ្ធសភា ទៃ រ ហូត យើង អនុ-
ម័ត  នូវ កញ្ចប់ ថវិកា ដៃល តៃូវ រួម បញ្ចូល 
នវូ កញ្ចប ់សង្គៃះ យ៉ាង សខំាន ់ សមៃប ់
អាជីវ កម្ម ខា្នាត តូច  ទូទាំង បៃទៃស »។ 

លោក បន្ថៃម ថា ៖«គៃន់ តៃ វា តៃូវការ 
ពៃល វៃលា យូរ ប៉ុនណា  ដើមៃបី ឆ្លង កាត់ 
ជហំាន ទាងំ នៃះ គ ឺមនិ ទាន ់ចៃបាស ់លាស ់
ទៃ ។ យើង កពំងុ ជរំញុ យ៉ាង លឿន ពៃះ 
សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ តៃូវ ការ វា ណាស់ »។ 

សៃត វមិាន  នងិ សមាជកិ រដ្ឋសភា កពំងុ  
ចរចា គ្នា លើ កញ្ចប ់ ថវកិា ១,៣ ពាន ់ពាន ់
លាន ដុលា្លារ ក្នុង ចំណោម គមៃង  គៃ- 
អាសន្ន ដ៏ ធំ  បំផុត មិន ធា្លាប់មាន របស់  
រដ្ឋា ភិបាល សហ ព័ន្ធ  ដៃល   គៃ រយ- 
ការណ ៍ថា បាន បកូ រមួ នវូ កញ្ចប ់ទកឹបៃក ់
៥០០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  សមៃប់  ការ- 
ចំណាយ  ដល់ បៃជា ជន អាមៃរិក  និង 
៣០០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ សមៃប់ ផ្តល់ 
កម្ចី ដល់ អាជីវកម្ម ខា្នាត  តូច ។

លោក Steven  Mnuchin  រដ្ឋ មន្តៃី 
រតនា គរ ជាតិ  បាន និយយ ថា  កញ្ចប់  
ថវិកា នៃះ នឹង រួម បញ្ចូល  នូវ ទឹក បៃក់  
៣០០ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ក្នងុ ការ ចណំាយ  
លើ ពន្ធ ដៃល  បាន ពី ការ  បៃមូល ។

ការ  បោះ ឆ្នាត កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  បាន ធ្វើ 
ឡើង កៃម កាលៈ ទៃ ស ៈ    វិសាមញ្ញ មួយ 
ដោយ មាន ការ អំពាវ  នាវ ឲៃយ បន្ថៃម រហូត 
ដល់ ៣០ នាទី ដើមៃបី ឲៃយ  សមាជិក ពៃឹទ្ធ- 
សភា  អនុវត្ត តាម ការបៃុង បៃយ័ត្ន ខាង 
សុខ ភាព  ដៃល  រួម ទាំង ការ រកៃសា ចមា្ងាយ 

សុវត្ថិភាព ពីគ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ។
លោក McConnell បាន បៃប់ ដល់ 

សហការី ដោយ ជំរុញ មិន ឲៃយ ជួបជុំគ្នា 
នៅ    ពៃឹទ្ធ សភា ថា «សូម បៃយ័ត្ន  រកៃសា 
ចំណាយ ពីគ្នា...ពៃល ដៃល យើង ចូល 
បៃជុំ ក៏ ដូច យើង តៃូវ ចាក ចៃញ ដៃរ »។ 

ការ បោះ ឆ្នាត កើតឡើង បនា្ទាបព់ ីលោក  
Mnuchin បាន ទៅ ដល ់វមិាន  Capitol  
ដើមៃបី បងា្ហាញ ក្តី ពៃួយ បារម្ភ របស់ សមា - 
ជិក សភា សាធារ ណ  រដ្ឋ មួយ ចំនួន  អំពី 
ផលប៉ះពាល ់ដៃល ការ ឈប ់សមៃក ឈ ឺ
និង លក្ខ ខណ្ឌ គៃួសារ  អាច មាន លើ អា-
ជីវ កម្ម  ខា្នាត តូច ដៃល ទទួល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ រួច ទៅ ហើយ  ពី វិបត្តិ នៃះ»។ 

លោក  McConnell  បាន និយយ ថា ៖ 
«នៃះ គឺ ជា ពៃល វៃលា ដ៏ អា កៃក់ បំផុត 
សមៃប់ ការ ចង ចាំ ក្នុង ជីវិត  ដើមៃបី ដក់- 
បន្ទុក និង ចំណាយ កាន់ តៃ ចៃើន ទៅ លើ 
អាជវីកម្ម ខា្នាត តចូ ដៃល ពកួគៃ កពំងុ តស៊ ូ
ដើមៃបី រស់  លុះ តៃ តៃ យើង ធ្វើ វា ដោយ 
ជំនួយ ដ៏ ចៃើន»៕ AFP/RR

ក្រុងសិង្ហបុរីៈ តម្លៃ បៃង ឆៅ 
ហក ់ឡើង  កាលពថី្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
មយួថ្ងៃ  បនា្ទាប ់ព ីបៃង ឆៅ អាមៃ- 
រកិ   ទទលួរង នវូការ ធា្លាកច់ុះ   ទាប 
បផំតុ    ក្នងុរយៈពៃល ១៨ឆ្នា ំ នៅ 

ពៃលដៃល ធនាគរ  កណា្តាល 
អរឺ៉បុ     (ECB)  បាន  ដកច់ៃញ នវូ   
គមៃង  ទិញ មូលបតៃ បំណុល  
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ   ការរល ដល  នៃ 
ជំងឺ   កូវីដ ១៩ ។ 

សន្ទសៃសន ៍ តម្លៃ បៃង អាមៃរកិ 
West Texas Intermediate 
បា ន ហក់ឡើង   ស្ទើរ១៧  ភាគ- 
រយ ដោយ មានតម្លៃ    ២៤ ដលុា្លារ 
ក្នុង១បារ៉ៃល ១ថ្ងៃបនា្ទាប់ ពី 
ធា្លាក់ ចុះ ២៤ ភាគ រយ។ 

 សន្ទសៃសនត៍ម្លៃ  បៃងឆៅ   មា៉ាក 
Brent ពៃញនិយម  នៅ តំបន់ 
អឺរ៉ុប  បាន ងើប ឡើង   ៨,៥ ភាគ- 
រយ    ដោយ មានតម្លៃ       ២៧ដលុា្លារ 
ក្នងុ ១បារ៉ៃល ១ ថ្ងៃកៃយ ការ-
ធា្លាក់ ចុះ   ១៤ភាគរយ ។ 

  ទផីៃសារ តម្លៃ បៃង  បានធា្លាក ់ចុះ 
ដោយ សារ   តៃ    តមៃូវ ការ  ធា្លាក ់ចុះ 
នៅ  ពៃល កូវីដ១៩    បង្ក ឲៃយ   មាន 
ការ  រតឹបន្តងឹ   ការ ធ្វើដណំើរ  ការ- 
បិទ  អាជីវកម្ម  និង នៅពៃល  
ដៃល បៃទៃស ផលិត សំខាន់  ៗ  

រួម មាន  អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត និង 
រុសៃសុី    ស្ថិត  ក្នុង  សង្គៃម  តម្លៃ  ។ 

 ការ ហកឡ់ើងតម្លៃ បៃង កាល-  
ព ី ថ្ងៃ  ពៃហសៃបតិ៍ គ ឺចពំៃល  ដៃល 
អ្នកវិនិយោគ     បានទិញ   ទំនិញ 
ក្នងុ  តម្លៃ ថ្លៃ   នងិ បនា្ទាប ់ព ី មាន ការ-   
បៃកា ស ដ ៏គរួ ឲៃយ ភា្ញាកផ់្អើល    របស ់
ECB    នូវគមៃង ថវិកា    ៧៥០   
ពាន់លាន អឺរ៉ូ  ដើមៃបីទិញ   មូល-  
បតៃបំណុល   របស់ រដ្ឋាភិបាល 
និង     កៃុមហ៊ុន ធំ ៗ ។ 

នៃះ  ជា អ្វីដៃលហៅថាកម្មវិធី
ទញិបនា្ទានស់មៃប ់ជងំរឺត តៃបាត  
ដៃល បាន  កើតឡើង ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ៦ ថ្ងៃ បនា្ទាប់ពី ECB បាន 
បងា្ហាញកញ្ចប ់    ថវកិា ជរំញុ សៃដ្ឋ- 
កិច្ចដៃល មិន បាន រំងាប់     ទីផៃសារ  
ភ័យ ខា្លាច      ដោយ  ដក់ សមា្ពាធ 

ដល ់ធនាគរ ដើមៃប ីបើក ចៃក   ទា្វារ  
ហិរញ្ញ វត្ថុ នោះ ។

 ទោះបី ជាយ៉ាងណា កៃមុអ្នក- 
វិភាគ  បាន ពៃយាករថា  តម្លៃ  បៃង  
នឹងនៅ តៃទាប  ក្នុង រយៈពៃល 
ចៃើនឆ្នាំ ទៀត ។ 

 លោក  Stephen Innes 
បៃធាន ផ្នៃក យុទ្ធសាសៃ្តទីផៃសារ 
កៃមុហុ៊ន    AxiCorp បាន លើក- 
ឡើង  ថា៖ «  ការ ទប ់សា្កាត ់ បន្ត  នងិ 
ការឆ្លើយ តប     នឹង ការ ជាប់ គំង  
នៃ បៃទៃស  ដៃល មាន    សៃ ដ្ឋ កិច្ច 
ធំៗ របស់ ពិភព លោក ក្នុង ការ- 
ឆ្លើយ  ត ប  ទៅនងឹ COVID-១៩ 
នឹង  ឈាន ទៅ ដល់ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង  លើ តមៃូវ ការ  
បៃើ បៃស់ បៃង នៅ លើ ពិភព  - 
លោក »៕ AFP/RR

លោក ដូណាល់ ត្រ ំចុះ ហត្ថល្រខា លើ កញ្ចប់ ថវិកា សម្រប់ ជំនួយ គ្រអាសន្ន សម្រប់ ធានា ដល់ ការ ឈប់ ព្រល មាន ជំងឺកូវីដ ១៩។ AFP

តម្លេបេងឡើងបន្តចិវិញកេយធនាគារកណ្តាលអឺរុ៉បចេញវិធានការ

កេមុហុ៊នយកេសរបស់
អាល្លម៉ឺង់ស្នើរដ្ឋ
អន្តរាគមន៍ពេះ
ធា្លាក់ចុះខ្លាងំពេក

ទីក្រុង េ្រហ្វងហ្វឺតៈ នាយក 
បៃតិ បត្តិ       កៃុម ហ៊ុន   អាកាស- 
ចរណ ៍    Lufthansa  របស់ 
អាល្លឺម៉ង់ បានពៃមាន កាល-  
ពីថ្ងៃ  ពៃហសៃបតិ៍មៃសិល  មិញ  ថា  
រដ្ឋា ភិបាល   បៃហៃល តៃូវ ការ 
ជួយ សង្គៃះ    ឧសៃសាហកម្ម    
អាកាសចរណ ៍នៃះ ចៃញ  ពវីបិត្ត ិ  
កូវីដ១៩ ពៃល  ដៃល    ការ កាត់- 
បន្ថយ បៃតិបត្តិការ ហោះ ហើរ   
ដច៏ៃើន លើស លប ់      ដៃល ធា្លាក ់ចុះ  
រហូត ដល់  ជាង  ៩០ ភាគ រយ ។ 

យន្ត   ហោះ  ចំនួន  ៧០០    នៃ   
ចំនួន សរុប    ៧៦៣  នៃកៃុមហ៊ុន   
Lufthansa របស់  អាល្លឺម៉ង់  
តៃវូ បាន   ចត  ចោល  ជា បណោ្តាះ- 
អាសន្ន បនា្ទាប ់ ពកីារ  កាត ់ បន្ថយ  
ជើង ហោះហើរ  ប៉ុនា្មាន ស បា្តា ហ៍ 
កន្លងមក នៃះ  ដោយ សារ តៃ   ការ 
រឹតតៃបិត  ក្នុងបៃទៃសជាចៃើន  
និងការធា្លាក់ នៃតមៃូវការ   ក្នុង  
ការ ធ្វើដំណើរ ។ 

 នាយក បៃតិបត្តិ កៃុមហ៊ុន 
Lufthansa លោក Carsten 
Spohr បាន និយយក្នុង សៃ ចក្តី-  
បៃកាស របស់ ខ្លួន  ថា៖«  ដរប- 
ណា   វិបត្តិនៃះ នៅតៃមាន  អនា- 
គត   នៃ   អាកាសចរណ៍   មិនអាច 
តៃវូបានធានា  ដោយ  គ្មាន ជនំយួ 
ពីរដ្ឋនោះទៃ»។ 

    កាល វភិាគ  ហោះ ហើរ      បណោ្តាះ-   
អាសន្ន       បាន  កំណត់    រហូត   ដល់ 
ថ្ងៃ ទី   ១៩   ខៃ  មៃសា   ដៃល មើល 
ឃើញ ថា កៃុម ហ៊ុន  Lufthan-
sa  ដោយ មាន  ការ ឧបត្ថម្ភ ធន 
មួយ ចំនួន         សមៃប់   បៃតិបត្តិ ការ  
ដៃល នៅសៃស សល់   បៃហៃល 
៥ ភាគ រយ   នៃ  កម្មវិធី  ហោះ ហើរ 
ដៃល បាន គៃង ទុកជាផ្លូវការ 
ពីដំបូង នោះ ខណៈ កៃុមហ៊ុន    
អាកាស ចរណ ៍   អូទៃីស  បាន  
ផ្អាក  ស្ទើរ តៃ ទាំងអស់  នៃ ការ- 
ហោះ ហើរ  រហូត ដល់   ថ្ងៃ ទី  ២៨ 
ខៃ មីនា  ហើយ  អាកាសចរណ៍   
ទីកៃុង បៃ៊ុច  សៃល   នឹង  ដំណើរ- 
ការតិចតួច  ពី ថ្ងៃ ទី ២១   ខៃ  មីនា  
ដល ថ្ងៃទី  ១៩  ខៃ មៃសា ។ 

ទន្ទឹមនឹងនៃះ យន្ត ហោះ  
ដស៏ខំាន ់របស ់កៃមុ នៃះ  នងឹ បន្ត 
បៃតបិត្តកិារ ជើង ហោះ ហើរ ដកឹ 
អ្នក ដំណើរ      សមៃប់ ផ្លូវ រយៈ- 
ពៃល វៃង  ដៃល នៅ សល់ ពី 
Frankfurt   តៃប៉ុណោ្ណោះ  ដោយ 
លុប ចោល ការ ចាក ចៃញ ពី ទី- 
កៃុង  Munich ដៃល   ជា  ម ជៃឈ - 
មណ្ឌល សៃដ្ឋកិច្ច  ពាណិជ្ជកម្ម 
ទៃសចរណ ៍ដ ៏សខំានទ់២ី របស ់
អាល្លឺម៉ង់  ៕  AFP/RRតារាង តម្ល្រ ប្រង នៅ ស្ថានីយ ក្នងុ ប្រទ្រស អាម្ររិក ។ រូបថត AFP



កម្មករកំពុងមមាញឹកក្នុងការជួស-
ជុលផ្លូវជាតិលេខ៥ដេលជាសរសេ
ឈាមដ៏សំខាន់មួយនេចេករបៀង
សេដ្ឋកិច្ចភាគខាងតេបូង។នៅពេល
បញ្ចប់ការសាងសង់ចេករបៀងនេះ
នឹងភា្ជាប់ទៅកាន់ទីកេុងបាងកក និង
ទីកេុងហូជីមិញនិងពងេីកទៅដល់
បេទេសភូមា។
លោកឌុនវណ្ឌីរីហ្គេនមន្តេីកេសួង

សាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននាយក
ដ្ឋានផ្លូវថ្នល់ថ្លេងថាវានឹងកា្លាយជា
សមិទ្ធផលដេលមិនអាចបេកេកបាន
នៅក្នុងការធ្វើនគរូបនីយកម្ម ខណៈ-
ការសា្ថាបនាផ្លូវវាងនិងសា្ពាននឹងជួយ
ធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពផ្លូវ-
ថ្នល់ក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជនូរបស់សហ- 
គមន៍ក្នុងតំបន់ទាំងមូលផងដេរ។
ទីភា្នាក់ងារសហបេតិបត្តិការអន្ត-

ជាតិជប៉ុន (JICA)ផ្តល់ហិរញ្ញបេប-
ទានអភិវឌេឍន៍ផ្លូវការ (ODA)ចំនួន
៦០០លានដលុា្លារក្នងុអតេការបេក់
០,០១ភាគរយដើមេបីសា្ថាបនានិង
កេលម្អបណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
នេះ។
គមេងនេះលាតសន្ធងឹពីជាយកេងុ

ភ្នំពេញឆ្លងកាត់តាមខេត្តកណ្តាល
រហូតដល់ខេត្តបនា្ទាយមានជ័យកាត់
តាមខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបង
មានបេវេងជាង៣៥០គីឡូម៉េតេ។
ការសា្តារឡើងវញិផ្លវូជាតិនេះគឺផ្តល់

អត្ថបេយោជន៍យ៉ាងចេើនមនិតេមឹតេ
សមេប់ការធ្វើដណំើរប៉ណុ្ណោះទេប៉នុ្តេ
បេជាពលរដ្ឋអាចដឹកកសិផលទៅកាន់
ទីផេសារបានកាន់តេងាយសេួលជួយ
លើកកម្ពស់ជីវភាពបេជាជនកាន់តេ-
បេសើរ។
លោកមលូមុនឺបេធានសហគមន៍

ជេបង្កើនផលមកពីសេុកមោងឫសេសី
ខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ថា៖ «ខ្ញុំ
ពិតជារីករាយណស់ដេលអង្គការ
JICAបានកេលម្អផ្លូវជាតិនេះហើយ
សហគមន៍របស់លោកកំពុងទន្ទឹង
រងច់ាំពេលផ្លវូសាងសង់រចួ។បន្ចុបេបន្ន
សហគមន៍ជេបង្កើនផលមានសមា-
ជិកចំនួន១២១គេួសារ។
លោកមុឺនថ្លេងថា៖«ពីមុនសហ-

គមន៍របស់លោកធា្លាប់បេមូលផល
សេូវបានតេ៣៩តោនប៉ុណ្ណោះក្នុង
១ឆ្នាំប៉ុន្តេបនា្ទាប់ពីទទួលបានការ-
បណ្តះុបណ្តាលពីអង្គការJICAសហ-
គមន៍លោកបេមូលផលបានជាង
១០០តោនក្នុង១ឆ្នាំ។
នៅឆ្នាំ២០០៩មុនពេលដេល

អង្គការJICAចាប់ផ្តើមជួយបណ្តុះ-
បណ្តាលកសកិរពកួគាត់ធ្វើសេបាន

តេម្តងប៉ណុ្ណោះក្នងុ១ឆ្នាំប៉នុ្តេពេលនេះ
ពួកគាត់អាចធ្វើបាន២ដងក្នុង១ឆ្នាំ
ហើយនៅក្នងុឆ្នាំ២០១៤សហគមន៍
របសល់ោកឈ្នះពានរងា្វាន់កសកិរគរំូ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨អង្ករផ្ការំដួលរបស់
សហគមន៍លោកបានឈ្នះពានរងា្វាន់
អង្ករល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងក្នុង
ឆ្នាំ២០១៩បានឈ្នះពានអង្ករសេន
កេអូបល្អបំផុត។
លោកមុឺនលើកឡើងថា៖«បញ្ហា

បេឈមធំបំផុតរបស់យើងនៅពេល
នេះគឺយើងផលិតសេូវបានចេើនជាង
អ្វីដេលយើងអាចស្តុកទុកនៅក្នុង
ឃ្លាងំរបស់យើងបាន។ពេលខ្លះតមេវូ

ការគឺខ្ពស់ណស់សមេប់អង្កររបស់
សហគមន៍យើងដេលលោកមិនអាច
បពំេញតាមការបញ្ជាទញិបាន។ទោះ
យ៉ាងណកសកិរក៏ជបួការលបំាកដេរ
ខណៈរដវូបេងំក្នងុឆ្នានំេះមានសភាព
ហួតហេងនិងក្តាខា្លាំង»។
«យើងពឹងផ្អេកលើបេព័ន្ធធារា-

សាស្តេដើមេបីសេចសេព្វដីសេរបស់
យើងហើយចាប់តាំងពីអង្គការJICA
ចាបផ់្តើមជយួបេពន័្ធធារាសស្តេយើង
អាចបេើបេស់បានលើកដីសេមួយ
ចនំនួដេលនៅជតិផ្លវូទកឹប៉នុ្តេបនា្ទាបព់ី
ការងារនេះបញ្ចប់រចួរាល់យើងរពំងឹថា
នឹងអាចសេចសេពលើដីសេបេ-

មាណ៦០ហិកតាបន្ថេមហើយនឹង
អាចទទលួបានទិន្និផលសេវូបេមាណ
១០០-២០០តោនចេើនជាងអ្វដីេល
យើងទទួលបានពេលបច្ចុបេបន្ន»។
តាមផ្លវូទៅមខុទៀតគឺគមេងធារា-

សាស្តេវត្តជេនិងគមេងសា្តារឡើង
វិញនូវបេព័ន្ធសេចសេពនិងបេព័ន្ធ
រំដោះទឹកធំៗមួយចំនួនទៀតរបស់
អង្គការJICAនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
JICAផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានអភិវឌេឍន៍

ផ្លវូការ(ODA)ជតិ៤១,៥លានដលុា្លារ
សមេប់គមេងសាងសង់នេះ។
ពេលនេះរួចរាល់បាន៩៥ភាគរយ

ហើយវាមិនតេឹមតេគេប់គេងបេព័ន្ធ
រដំោះទកឹប៉ណុ្ណោះទេថេមទាងំបញ្ជនូ
ទឹកដល់បេជាកសិករនៅទូទាំងតំបន់
តាមរយៈបេឡាយរងដេលនឹងផ្តល់
អត្ថបេយោជន៍ចេើនដល់បេជាពល-
រដ្ឋចំនួន៨៥០០គេួសារ។នេះបើ-
យោងតាមការសា្ទាបស្ទង់រួមគា្នារបស់
អង្គការ JICAនិងកេសួងកសិកម្ម
រុកា្ខាបេមាញ់និងនេសាទ។
ពមីនុបេជាកសកិរពងឹផ្អេកតេទៅលើ

បេឡាយធារាសាស្តេដេលមនិល្អដេល
បានសាងសង់ដោយបេើកមា្លាំងពល-
កម្មក្នុងសម័យខ្មេរកេហម។
លោកAkioYamashitaបេធាន

គមេងគមេងសា្តារឡើងវិញនូវ

បេព័ន្ធសេចសេពនិងបេព័ន្ធរំដោះ
ទឹកនៅខាងលិចបឹងទន្លេសាបបាន
ធ្វើការកត់សមា្គាល់ថាបេឡាយមេតេូវ
បានសា្តារឡើងវិញតាមរយៈជំនួយ
របស់ចិន។នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អ
មួយនេកិច្ចសហបេតិបត្តិការនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជា។
នៅពេលគមេងទាងំនេះរចួរាល់វា

នឹងជួយធានាដល់សហគមន៍ដេល
ពឹងផ្អេកលើធនធានទឹកជួយបង្កើន
ចំណូលរបស់ពួកគេដេលនឹងធ្វើឲេយ
ជីវភាពរស់នៅកាន់តេបេសើរ។
អ្នកសេីម៉ាអាយុ៤២ឆ្នាំបានបេប់

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តាមរយៈអ្នកបកបេថា
អ្នកសេីរកបេក់ចំណូលបន្ថេមតាម
រយៈការលក់ភេសជ្ជៈនំចំណី រួមផេសំ- 
នឹងការធ្វើសេលក់បន្លេនងិផ្លេសា្វាយ
ជាដើម។
អ្នកសេីម៉ាបន្ថេមថា«ខ្ញុំពិបាករក

បេភពទឹកបេើបេស់ណស់ពីពេះ
ពេលខ្លះមានចេើនពេលខ្លះមិនមាន
នោះទេ។យើងរំពឹងថានឹងមានទឹកគេប់-
គេន់បនា្ទាប់ពីគមេងនេះបានបញ្ចប់
រួចរាល់ដូច្នេះខ្ញុំពិតជារីករាយណស់
ដេលដឹងថាគមេងនេះនងឹបញ្ចប់ក្នងុ
ពេលឆប់ៗពីពេះវាមិនតេឹមតេជួយ
ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេថេមទាំងជួយដល់សហ-
គមន៍ទាំងមូលផងដេរ»៕

អង្គការ JICA វិនិយោគលើគម្រោង ក្រោលម្អ ផ្លូវជាតិ ល្រោខ ៥ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងេសុកេទី២០ែខមីនាឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១៤
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ក្រងុវៀងចន្ទន៍ៈ នា យក រដ្ឋ មន្ត្រ ីឡាវ 
លោក  ថង លនួ  ស៊ ីស៊ ូលតីហ ៍ បាន ថ្ល្រង 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  រដ្ឋាភិ បាលឡាវ 
បាន  ផ្អាក    ច្រញ ទដិ្ឋា ការ ឲ្រយ អ្នក ទ្រស ចរ 
បរទ្រស រយៈ ព្រល ៣០ ថ្ង្រ  ហើយ ផ្អាក  
ការ សកិ្រសា គ្រប ់កម្រតិ ទាងំ អស ់ នៅ ក្នងុ 
វិធាន ការ ច៊ង ក្រយ បំផ៊ត  ដើម្របី ទប់- 
ស្កាត់ វី រ៊ស កូ រ៉ូ ណា   ។ 

ទិដ្ឋា ការ  គ្រប់ ប្រភ្រទ  និងទិដ្ឋាការ  
អ្រឡិច ត្រូ និក ឬ ហៅ ថា (E-visas)  
ត្រូវ បាន ផ្អា ក លោក នា យក រដ្ឋ មន្ត្រី 
បាន ថ្ល្រង  ខណៈ លោក បាន សម្រច 
ចិត្ត នៅ ថ្ង្រ ដំបូង ន្រ កិច្ច ប្រជ៊ំ គណៈ រដ្ឋ- 
មន្ត្រ ីប្រចា ំខ្រ សម្រប ់ខ្រ ម ីនា  នៅ ព្រល 
វធិាន ការ ទប ់ស្កាត ់ នងិ គ្រប ់គ្រង វ ីរស៊- 

ក ូរ៉ ូណា  បាន លើក យក មក ពភិា ក្រសា នៅ 
ក្នុង កិច្ច ប្រជ៊ំ នោះ ។ 

 ក្រ៊ម អ្នក ទ្រសចរ ទាំង អស់ នោះ  
ដ្រល បាន កាន់ ទ ិដ្ឋាការ ចូល ប្រទ្រស 
ឡាវ  ត្រូវ មាន លិខិត ពិនិត្រយ ស៊ខ ភាព 
មយួ ច្របាប ់ ព ីអាជ្ញា ធរ ពាក ់ពន័្ធ  នងិ បាន 
ប្រកាស ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ពួក គ្រ ជ 
ប្រវត្ត ិសស្ត្រ ។  គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រ ី  បាន ល៊ប- 
ចោល ជបណ្តោះអា សន្ន ចំពោះ 
ការលើក ល្រងទិដ្ឋាការដ្រល ត្រូវ បាន   
ផ្តល់ ទៅ ឲ្រយ ប្រទ្រស មួយ ចំនួន  កាល ពី 
ព្រល កន្លង ទៅ  ។ 

លោក នា យក រដ្ឋ មន្ត្រី  បាន ថ្ល្រង ថា ៖ 
« វា មាន ន័យ ថា (ក្រ៊ម ពល រដ្ឋ របស់ 
ប្រទ្រស ខ្លះ  កាល ព ីព្រល កន្លង ទៅ បាន 

ទទួល ការ លើក ល្រង ទិដ្ឋាការ )  ត្រូវ 
ការ ចលូ ស្ថាន ទតូ ឡាវ  ឬ ស្ថាន កង៊ស៊ល៊  
ដើម្របី ដក ់ពាក្រយ ស៊ ំទដិ្ឋា ការ »  ដោយ បាន 
បន្ថ្រម ថា  វធិាន ការ ន្រះ បាន អនវ៊ត្ត រហតូ 
ដល់ មាន ការ ជូន ដំណឹង បន្ថ្រម ។ 

 រដ្ឋាភិ បាល  បាន ចាត់ វិធាន ការ      
ទប់ ស្កាត់ កាន់ ត្រ ខ្លាំង ឡើង  ទោះ បី ជ 
មនិ មាន ការ អះ អាង អពំ ីករណ ីឆ្លង វ ីរស៊ 
កូ រ៉ូ ណា នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ឡាវ កាល ពី     
ថ្ង្រ អង្គារ ក្តី ។ 

លោក នា យក រដ្ឋ មន្ត្រី  បាន ថ្ល្រង ថា  
ប្រជ ជន  ឡាវដ្រល ច្រញ មក  ពី ក្រ៊ម 
ប្រទ្រស ផ្ទុះ វរីស៊ក ូរ៉ ូណា  ត្រវូ តម្រវូ ដក ់
ឲ្រយ នៅ ដច់ ដោយ ឡ្រក ក្នុងរយៈ ព្រល 
១៤ ថ្ង្រ ៕ Vientiane Times/SK

ទាហានស្លៀកពាក់ឈុតការពារបាញ់ថ្នាកំម្ចាត់ម្ររោគនៅតាមផ្លវូក្នងុក្រងុបាងកក។AFP

មន្ត្រកូីរ៉្រខាងជើងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ម្ររោគទំាងនៅក្នងុនិងក្ររថយន្តរបស់ពួកគ្រ។Yonhap

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រឡីាវថងលួនសុីស៊ូលីតហ៍ថ្ល្រងក្នុងអំឡុងជំនួបប្រចាំខ្រនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រុងវៀងចន្ទន៍។VientianeTimes

ក្រុងបាងកកៈ  កាល ពី ព្រឹក ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍  កង ទ័ព ថ្រ  បាន ចាប់ ផ្តើម 
បាញ ់ថា្នា ំសមា្លាប ់ម្រ រោគ នៅ តាម ផ្ល ូវ នា នា   
នៅ  ក្នងុ  ក្រង៊ បាង កក  ដើម្រប ី ប្រយ៊ទ្ធប្រ-  
ឆាំ ងការ រា តត្របា ត  ន្រ  ជំ ងឺកូវីដ ១៩។ 

ទាហាន ជ ច្រើន កង  ត្រូវ បាន ដក់- 
ពង្រយ  ដើម្របី ឲ្រយ ធ្វើ ការ សមា្អាត ប្រចាំ- 
ថ្ង្រ ពី ម៉ោង ១ ដល់ ម៉ោង ៥ ព្រឹក    រហូត  
ដល ់ដច ់ខ្រ ន្រះ។ ប្រត ិបត្ត ិការ សមា្អាត 
ន្រះគឺប្រើ ប្រស់ ទឹក លាយ ជមួយ  ថា្នាំ 
សមា្លាប់ ម្រ រោគ។ 

អ្នក នាំ ពាក្រយ កង ទ័ព  លោក ស្រី           
វ រស្រនីយ៍ឯក  ស៊ីរី ចាន់  ង៉ោ ថ៊ង  បាន 

ថ្ល្រង ថា  ការ បាញ់ សមា្លាប់ ម្រ រោគ ន្រះ 
អន៊ម័ត  ដោយ ជំនួប កម្រិត ខ្ពស់ ន្រ - 
ទាហាន ជ ច្រើន កង  ដ្រល ត្រវូ បាន ធ្វើ 
ជ អធិបតី ដោយ ប្រម៊ខ កង ទ័ព លោក  
អា ភីរា៉ាត់  គង់ ស៊៊មផ៊ង  ត្រូវ បានអន៊វត្ត  
ដោយ កង កា ំភ្លើង ធ ំន្រ កង ទព័ អាកាស  
និង នាយក ដ្ឋាន គីមី សស្ត្រ របស់ កង- 
ទ័ព ជើង គោក ។ 

រថ យន្ត ជ ច្រើន គ្រឿង  បាន បាញ់ 
ទកឹ លាយ ជ មយួ ថា្នា ំកមា្ចាត ់ម្រ រោគ នៅ 
លើ ផ្លូវ ជ ច្រើន  ដ្រល បាន ឆ្លង កាត់ 
តំបន់ ជ ច្រើន ន្រ រដ្ឋ ធានី ដ្រល មាន 
មន៊ស្រស ច្រើន ដោយ បាន ប្រតិបត្តិ ការ 

ត្រឹម ត្រ ប៉៊នា្មាន ម៉ោង ព្រល ព្រឹក  ដើម្របី 
បញ្ចៀស ការ ធ្វើ ឲ្រយ ស្ទះ ចរា ចរណ៍។  

ការ សមា្អាត ន្រះ  ផ្តោត ទៅ លើ ផ្លូវ 
នានា នៅ ជ៊ំវិញ តំបន់ ពាណិជ្ជ កម្ម 
ស្ថានីយ ដឹក ជញ្ជូន  កំពង់ ផ្រ  គ្រឹះ ស្ថា ន  
អប់រំ តំបន់ មាន សកម្ម ភាព  នៅ ខង - 
ក្រ និង កន្ល្រង ជួប ជ៊ំ ជ សធា រណៈ ។ 

 លោក ស្រីវ រស្រនីយ ៍ឯក ស៊ីរី ចាន់  
ង៉ោថ៊ង  បាន ថ្ល្រង ថា  កង ទ័ព  ត្រូវ បាន 
រដ្ឋ បាល ប៉ូលិស ក្រ៊ង បាងកក ជួយ។  

រដ្ឋា ភបិាល  ក ៏បាន បទិ កន្ល្រង កម្រសាន្ត នងិ 
ព្រឹត្តិ ការណ៍ ផ្រស្រងៗ ២សបា្តោហ៍  ដើម្របី 
ប្រយ៊ទ្ធ ប្រឆាំង កូវីដ ១៩ ៕ BKP/PSA 

កងទ័ពថៃបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មៃរោគនៅតាមផ្លូវនៅកៃងុបាងកកដើមៃបីបៃយុទ្ធបៃឆំាងកូវីដ១៩

កូរ៉ៃខាងជើងហាមបៃជាជនមិនឲៃយ
បៃើបៃស់មធៃយោបាយដឹកជញ្ជនូ
សាធារណៈដោយមិនពាក់ម៉ាស់
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ - 

រដ្ឋ បាន រាយ ការណ៍ ថា  ប្រទ្រស កូ រ៉្រ - 
ខង ជើង  បាន ដក់ បម្រម ប្រជ ជន  
មិន ឲ្រយ ប្រើ ប្រស់មធ្រយោ បាយ ដឹក- 
ជញ្ជូន ស ធារណៈ  ដោយ គ្មាន ការ   - 
ពាក់ មា៉ោស ់ ជ វិធាន ការ មួយ បង្ការ ទ៊ក 
ជ ម៊ន  ដើម្របី ទប់ ស្កាត់ ការ ផ្ទុះ វីរ៊ស- 
កូ រ៉ូ ណា  ប្រភ្រទ ថ្មី ។ 

 ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ខង ជើង  មនិ បាន រាយ- 
ការណ៍ អះ អាង អំពី ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូ -        
វីដ ១៩ ណា មួយ នោះ ទ្រ  ប៉៊ន្ត្រ ប្រទ្រស 
មយួ ន្រះ ប៉ន៊្ត្រ តាម ការ រាយ ការណ ៍ ថា 
មានការដក់ មន៊ស្រស រាប់ ពាន់ នាក់ ឲ្រយ 
ស្ថិត នៅ ក្រម ការ ត្រួត ពិនិត្រយ ពី ក្រ៊ម- 
គ្រូ ព្រទ្រយ ជ៊ំ វិញ ការ ឆ្លង ប្រកបដោយ 
សកា្តោ ន៊ពល  និង ចាត់ វិធាន ការ ទប់- 
ស្កាត់ យ៉ោង ម៊ឺង មា៉ោត់  នៅ ក្នុង នោះ មាន 
ការ បិទ ព្រំ ដ្រន របស់ ខ្លួន  និង បង្ខំ ឲ្រយ 
ដក់ នៅ ដច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រយ៉ោង 
តឹង រ៊ឹង ថ្រម ទៀត ផង ។ 

សរ ព័ត៌ មាន  Rodong  Sinmun  

ជ កាស្រត ផ្លូវ ការ របស់ គណ បក្រស 
ដ្រល កំព៊ង គ្រប់ គ្រង អំណាច របស់        
កូ រ៉្រ ខង ជើង  បាន ដក់ ចំណង ជើង 
រឿង មួយ ស្តី ពី កា រណ្រ នាំ ច៊ង ក្រយ 
បំផ៊ត របស់ ទីក្រ៊ង ព្រយុង យ៉ោង សម្រប់ 
ក្រ៊ម ពលរ ដ្ឋរ បស់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង ការ-  
ប្រើ ប្រស ់ស្រវា ដកឹ ជញ្ជនូ សធារណៈ  
ដ្រល បាន តម្រូវ ឲ្រយ ក្រ៊ម អ្នក ដំណើរ 
ពាក់ មា៉ោស ់ និង លាង ដ្រ របស់ ពួក គ្រ 
ម៊ន ឡើង ជិះ រថ ភ្លើង  រថ ភ្លើង ក្រម ដី  
រថយន្តក្រ៊ង  និង តាក់ ស៊ី ធ្វើដំណើរ 
ទៅណាមកណា នោះ។ 

 កាស្រត នោះ  បាន និយយ ថា  
ប្រជ ជន ក ូរ៉្រ ខង ជើង  នងឹ ត្រវូ ត្រ ត្រតួ- 
ពិនិត្រយ សី ត៊ណ្ហ ភាព របស់ ពួក គ្រ នៅ 
ម៊ន ប្រើ ប្រស់ ស្រវា ដឹក ជញ្ជូន ស- 
ធារណៈ  ដើម្របី ការ ធ្វើ ដំណើរ ផ្លូវឆា្ងាយ  
ហើយ ប្រសិន បើ ពួក គ្រ បាន បង្ហញ  
អំពី រោគ សញ្ញា គួរ ឲ្រយ សង្រស័យ  ពួក គ្រ- 
គួរត្រវូ បាន ហាម ប្រម មិន ឲ្រយ ឡើង ជិះ- 
រថភ្លើង ជ ដច់ ខត ៕ Yonhap/SK

រដ្ឋាភិបាលឡ វផ្អាកចៃញទិដ្ឋាការទៃស-
ចរនិងបិទគៃប់គៃះឹសា្ថានអប់រំទំាងអស់



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

លោកស្រ ី អ្រនជ្រឡា  មឺរក្រល  កំពុង ថ្ល្រង   សុន្ទរកថា ទៅ កាន់  ជនរួមជាតិ  អំពី   វី រុសកូ រូ៉ណា។ AFP

ក្រងុ ប៊្ររឡាងំៈ អធ ិការ បត ីអាល្ល ឺមង៉ ់
លោក សៃី អៃន ជៃឡា  មឺរកៃល  បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ថា   បៃទៃស អាល្លឺ-
ម៉ង់ កំពុង បៃឈម មុខ ជា មួយ ឧបសគ្គ 
ធំ ជាង គៃបំ ផុត របស់ ខ្លួន « ចាប់ តាំង ពី 
សង្គៃម     លោក លើក ទ ី២ »  នៅ ក្នងុ ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង មៃរោគ កូ រ៉ូ ណា  នៅ ក្នុង 
អ្វី ដៃល កៃុម អ្នក តៃួ តពិនិតៃយ  បាន ហៅ 
ថា ជា « ការ ពៃមាន ចុង កៃយ » មួយ  
សមៃប ់កៃមុ ពល រដ្ឋ  ដើមៃប ីចាត ់វធិាន-
ការ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ ។ 

 នៅ ក្នុង ការ អំពាវ នាវ នៅ លើ កញ្ចក់-
ទូរទសៃសន៍ មួយ  លោក សៃី អៃន ជៃឡា 
មរឺ កៃល  បាន ថ្លៃង   ថា  អ្នក គៃប ់គ្នា បាន 
ដើរ តួ នាទី ជា ផ្នៃក មួយ នៅ ក្នុង ការ- 

កាត់ បន្ថយ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល      
ជំងឺកូវីដ ១៩  ដៃល បានកើតឡើង  នៅ 
ទូ ទាំង សកល លោក  ហើយ បាន        
បង្ក ឲៃយ មាន ការ     បិទ បៃទៃស នៅ ក្នុង 
សម័យ សង្គៃម  ដៃល មិនធា្លាប់កើត 
មាន ពី មុនមក នោះ  ។ 

លោក សៃ ីអៃន ជៃឡា  មរឺកៃល  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖« ស្ថាន ការណ ៍នៃះ គ ឺធ្ងន ់ធ្ងរ  វា 
គឺ ធ្វើ ឲៃយ ធ្ងន់ ធ្ងរ យ៉ាង ខ្លាំង  ចាប់ តាំង ពី 
បៃទៃស អាល្លឺ ម៉ង់  បាន បងៃួបបងៃួម 
ជាថ្ម ី មនិ ធា្លាប ់មាន នោះ ទៃ  ចាប ់តាងំ ព ី
សង្គៃម លោក លើក ទី ២  បាន ធ្វើ ឲៃយ 
បៃទៃស របស់ យើង  បៃឈម មុខ 
ជាមួយ ឧបសគ្គ មួយ  ដៃល បាន ពឹង-
ផ្អៃក ជា ចៃើន ទៅ លើ ការ សមគ្គ ីរបស-់

យើង ទាំង អស់ គ្នា » ។ 
 ទោះ បី ជា កាន់អំណាច រយៈ ពៃល 

១៥ ឆ្នាំ រប ស់លោកសៃី  បាន រ  ង  ការ- 
ប៉ះពាល  ់យ៉ា ងខ្លាងំ  ដូចជា   វិ បត្ត ិហិរញ្ញ-  
វត្ថុ  វិបត្តិ ជន ភៀស ខ្លួន កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៥  និង ការ ចាក ចៃញ ពី អឺរ៉ុប      
យ៉ា ងណា ក៏ដោយ ក៏   មៃដឹក នាំ ជើង- 
ចាស់ រូប នៃះ មិន ដៃល   ថ្លៃង  តាមរលក- 
ធាតុអាកាស ទៅកា ន់  ពលរដ្ឋ របស់ 
លោកសៃ ីផ្ទា ល ់  កៃ  ព ី ស្វាគមនព៍កួគៃ  
នៅ ក្នុង ថ្ងៃ បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃ ណី 
អាល្លឺ ម៉ង់  ទៃ ។ 

លោកសៃ ីមរឺកៃល  បាន ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុ ំ
ពិត ជា ជឿ ជាក់ ថា  យើង អាច ទទួល 
បាន ជោគ ជ័យ » ៕ AFP/SK 

តពីទំព័រ ១... ឡើង កាល ពីឆំ្នាមុន 
តៃូវ បាន កាត់ ផ្តាច់ ចៃញ ពី ពិភពលោក  
ចាប់ តាំង ពី ចុង ខៃ មករា ។ 

 ការ ដាក់ មនុសៃស ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ-
ឡៃក ពី គៃ គឺ នៅ តៃ ចូល ជា ធរ មាន-
នៅឡើយ  ប៉ុន្តៃ ការ រឹត តៃបិត ទៅ លើ ការ - 
ធ្វើ ដំណើរ តៃូវ បាន បន្ធូរ   វិញ កាល ពី ថ្ងៃ- 
ទ ី១៤  ខៃ ម ីនា  សមៃប ់ខ ៃត្តដៃល មាន 
មនុសៃស ជាង ៥០លាន នាក់ រ ស់ នៅ នៃះ ។ 

យ៉ាង តចិ បៃទៃស ៨ ផៃសៃង ទៀត  បាន 
អនុវ ត្តតា ម  កៃយ ខៃត្ត ហឺ បុី បៃទៃស-
ចនិ នៅ ក្នងុ ការ បង្ខ ំឲៃយ បទិ ការ ធ្វើ ដណំើរ  
ដូច ជា  បៃទៃស អុីតាលី  ចាប់ តាំង ពី-
ថ្ងៃទី ១០  ខៃ មីនា  បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ 
ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី១៤  ខៃ មនីា  បៃទៃស ល ីបង ់
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃ មីនា  សធារណ រដ្ឋ-
ឆៃក នៅ ថ្ងៃ ទី ១៦  ខៃ មី នា  បៃទៃស-
បារាំង  អុីសៃ អៃល  និង បៃទៃស 
វ៉ៃណៃស៊ុយ អៃឡា  នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧  ខៃ 
មីនា  និង បៃទៃស បៃល ហៃសុិក  នៅ ថ្ងៃ - 
ទី១៨  ខៃមីនា ។ 

 នោះ មាន ន័យ ថា  មនុសៃស ចំនួន 
២៤០ លាន នាក់  នៅ ក្នុង បៃទៃស 
ទំាង៨ នៃះ  តៃវូ មាន កាតព្វ កិច្ច ឲៃយ ស្នាក់- 

នៅ ក្នុង ផ្ទះមិន តៃូវ ចៃញ ទៅ ខង កៃ 
ជា ដាច់ ខត ។ 

 កៃ ពី បៃទៃស ទាំង ៨ នៃះ គឺ ធ្វើ ទៅ 
តាម លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ ចាក ចៃញ ពី ផ្ទះ  
ដើមៃប ីទញិ របស ់របរ ជា ចា ំបាច ់សមៃប ់
បៃើ បៃស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន  ដូ ចជា ទៅ 
មណ្ឌល ថៃ ទាំ សុខ ភាព  ឬ ទៅ ធ្វើ ការ  
បៃសនិ បើ ការ ស្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ មនិ មៃន 

ជមៃើស នោះ ។ 
 បៃទៃស មួយ ចំនួន  បាន ចាត់ វិធាន-

ការ ទៅ លើ គោល ដៅ ជា ចៃើន  នៅ ក្នុង 
នោះ មាន បៃទៃស ប៊លុ ហ្គារ ី ដៃល បាន 
ដាក់ កន្លៃង កមៃសាន្ត ជិះ ស្គី លៃង លើ 
ទកឹកក  នៅ ទ ីកៃងុ បាន ស ្ក ូ  ឲៃយ  នៅ ដាច-់ 
ដោយ ឡៃក ពី គៃ ។ 

 អៃហៃសុបី  បាន ដាក ់បគុ្គលកិ ទាងំ អស ់ 

នៅ ក្នុង តំបន់ ទៃសចរណ៍ សមុទៃ 
កៃហម ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ ។ 

 កៃុម ពល រដ្ឋ នៃ រដ្ឋ ធានី បូ ហ្គា តា នៅ 
បៃទៃស កូ ឡុំ ប៊ី  តៃូវ ទៅ តៃួត ពិនិតៃយ  
សខុភាព  ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី២០ -២៣ ខៃមនីា  
ដៃល អាច នឹង បើក ផ្លូវ សមៃប់ ដាក់ ឲៃយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ ទាំង សៃុង ។ 

ចំណៃក បៃទៃស ៤  ដូច ជា  បៃទៃស 
អូ ស្តាៃលី  អង់ គ្លៃស  អាល្លឺ ម៉ង់  និង 
បៃទៃស អុីរ៉ង ់ បាន ស្នើ ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ  
តៃូវ រឹត តៃបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ទំនាក់-
ទំនង របស់ ពួក គៃ ឲៃយ បាន ចៃើន  ទៅ 
តាម លទ្ធ ភាព  ដោយ មនិ តៃវូ ធ្វើ ដណំើរ 
ផ្លវូ ឆ្ងាយ  ដៃល តៃវូ បង្ខ ំចតិ្ត ខ្លនួ ឯង  ដាក ់
ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ ផង ដៃរ ។ 

បៃទៃស ទាងំ  ៤  នៃះ  តៃវូ បាន គៃ ដាក ់
មនុសៃស បៃហៃល  ២៤០លាន នាក់ឲៃយ 
ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ។ 

 ការ អំពាវ នាវ ទាំង អស់ នៃះ ចៃញ ពី 
អាជា្ញា ធរ  ទោះ បី ជា  មាន   ការ  ប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាង ណាក៏ ដោយ។ 

នៅ ក្នងុ បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់ ជា ទ ីដៃល 
«កៃុម បៃឆំងវីរុស កូ រ៉ូ ណា » មួយ ចំនួន  
តៃូវ បាន គៃ រៀប ចំ នៅ តាម សួន ចៃបរ 

ជាចៃើន  អធិការ បតី អាល្លឺ ម៉ង់ លោក-
សៃ ី អៃន ជៃឡា  មរឺកៃល កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  
បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ បៃជា ពល រដ្ឋ បង្កើន 
ការ ងារ បៃយុទ្ធ  កូ វីដ ១៩ ។ 

នៅ ក្នុង បៃទៃស អុីរ៉ង់  អាជា្ញា ធរ បាន 
ត្អូញ ត្អៃរ ថា  នៅ ក្នុង ការ ពៃមាន ដោយ 
ខងឹ សមៃប  អពំ ីការ រៃ អងា្គាស យក បៃក ់
នៅ តាម ផៃសារ កពំងុ ធ្វើ ឡើង យ៉ាង ពៃញ- 
ទហំងឹ  ខណៈ ថ្ងៃ បណុៃយ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ីរបស ់
អុី រ៉ង់  នឹង ខិត ជិត មក ដល់ នៅថ្ងៃ សុកៃ 
នៃះ ។ 

 យ៉ា ង ហចណាស់ មាន  បៃទៃស 
ចនំនួ ៦  បាន ដាក ់បមៃម គោចរ  ដៃល 
បាន ហម បៃម មិន ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ នៅ 
ពៃល លា្ងាច  និង ពៃល យប់  ដូច ជា  
បៃទៃស ទុយ នីសុី  បូ លី វី  ស៊ៃប៊ី   រដ្ឋ ញូវ-  
ចឺសុី របស់ អាមៃរិក  និង បៃទៃស ព័រតូ -   
រី កូ  និង កៃុង  មា៉ា នីល បៃទៃស ហ្វី លី ពីន ។ 

លោក សៃី Deborah Birx ជា អ្នក - 
គៃប ់គៃងកៃមុ បៃត ិបត្ត ិការ ពសិៃស នៅ 
សៃត វមិាន  បាន ថ្លៃងថា  កវូដី ១៩ បាន 
ឆ្លង ទៅ មនសុៃស យ៉ាង តចិ ២១០ ០០០ 
នាក ់នងិ បង្ក ឲៃយ ជាង៨៨០០ នាក ់ស្លាប ់
នៅ ទូ ទាំង ពិភពលោក ៕ AFP/SK 

លោកស្រី មឺរក្រលហៅវី រុស កូរូ៉ ណាថា ជាឧបសគ្គធំជាងគ្របំផុត ចាប់តំាងពីសង្គ្រ មលោកលើកទី២

កូ វី ដ ១៩ ធ្វើឲ្រយ មនុស្រស ប្រហ្រល៥០០លានន ក់ទូទំាង ពិភព  លោ ក...
លោក   សីុន ហ្រសូ  អាប្រ (ទី៣ស្តា)ំ កំពុង  ថ្ល្រង នៅ  ក្នងុ  កិច្ច   ប្រជំុ មួយ   អំពី ការប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង កូ  វីដ១៩ នៅ ទី  ក្រងុតូក្រយូ។ AFP លោក  អ្រម៉ានុយ  អ្រល  ម៉ាក្រងុ កំពុង  ថ្ល្រង  សុន្ទរកថា    តាម ទូ រទស្រសន៍  ទៅ កាន់ ជនរួម ជាតិ បារំាងអ ពីំ កូ វីដ១៩។ AFP

រថយន្ត  ព្រទ្រយ   ចតតម្រង់ ជាជួរ មុន ព្រលក្រមុ  គ្រ ូ ព្រទ្រយ   ច្រញ ដំណើរ ពី    ទី ក្រងុ  វូ ហាន ។ AFP



WORLDwww.postkhmer.com ១៧ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

ក្រមុអ្នក គំាទ្រ បង ក់្លា ដ្រស និង  អ្នកថតរូប  អំពាវនា វ ឲ្រយ រដ្ឋ ភិបាល ជួយ ស្វ្រងរកអ្នក ក ស្រត ដ្រ ល បាត់ ខ្លនួ 
    កៃុម អ្នក គាំទៃ  និងអ្នក ថ តរូប  ឈរ តមៃៀ ប ជួរជាមួយ គា្នា   ដើមៃបី អំពាវនា វ  សុំ ការ ជួយពី រដ្ឋ ភិបាល    ក្នុង ការ ស្វៃងរក  អ្នក   កាសៃត ឈ្មោះ  Shafiqul Islam Kazal ដៃល បាន បា ត់ខ្លួន កាលពី ថ្ងៃទី ១០ 
ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២០   នៅក្នុងអំឡុង បាតុកម្ម   មួយ នៅក្នុង កៃុង ដ កា្កា កាលពី ថ្ងៃ ទី ១៨  ខៃ មី នា  ឆ្នាំ ២០២០៕ AFP

បុ៉មប៉េអូ ៖ រុសេសី៊ទទួល ខុសតេូវ  ចំពោះការស្លាប់ទាហានតួកគីចិនបញ្ជនូជំនួយផ្គត់ផ្គង់សុខ -
ភិបាលទៅបេទេសបារំាង ដើមេបី
ជួយបេយុទ្ធបេឆំាងវីរុសកូរូ៉ណា

ក្រុង វ៉ាសុីន តោនៈ  សមៃប់ 
ជា លើក ដំបូង  អាមៃរិក កាល-
ពថី្ងៃ អង្គារ  បាន ឲៃយ បៃទៃស រសុៃសុ ី
ទទលួ ខសុ តៃវូ  ចពំោះ ការ ស្លាប ់
របស ់កង កម្លាងំ តកួ គ ីរាប ់សបិ-
នាក ់ នៅ ក្នងុ បៃទៃស សុ ីរ ី ខណៈ 
ខ្លួន បាន ប្តៃជា្ញា ចិត្ត ទទួល ខុស-
តៃូវ ចំពោះ បញ្ហា នៃះ ។ 

 ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ អាកាស 
កាល ពី ខៃ មុន  នៅ ក្នុង តំបន់ 
ខៃត្ត អុីដ លីប  បាន បណ្តាល ឲៃយ 
ទា ហាន តួក គី ចំនួន ៣៤ នាក់ 
ស្លាប់  ទោះ បី ជា កៃុង អង់ ការា៉ា 
បាន ស្តី បន្ទោស  ទៅ លើ បៃធា-
នា ធិប តី សុី រី លោក  បាសរ-
អាល់ -អាសដ  ហើយ បាន 
ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃម ពៃៀង ថ្មី 
មួយ ជា មួយ កៃុង ម៉ូស្គូ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស អាមៃរិក 
លោក  ម៉ៃក ៍ ប៉មុ ប៉ៃអ ូ ដៃល បាន 
បៃកាស ដក់ ទណ្ឌ កម្ម ថ្មី ៗ   ទៅ 
លើ មន្តៃី សុី រី  បាន ស្តី បន្ទោស 
ទៅ លើ បៃទៃស រុសៃសុី  ដៃល រួម- 
មន បៃទៃស អុីរ៉ង់ បាន គាំទៃ 
លោក បា សរ  អាល់- អាសដ  
នៅ ក្នុង ការ ស្វៃង រក ការ បង្ហូរ- 
ឈាម របស់ លោក  ដើមៃបី វាយ - 

បៃហារ កៃុម ឧទា្ទោម ទាំង នះ ។ 
 លោក ម៉ៃក៍  ប៉ុម ប៉ៃអូ  បាន 

ថ្លៃង បៃប ់កៃមុ អ្នក កាសៃត ថា៖ 
« យើង បាន ជឿ ថា  បៃទៃស រសុៃសុ ី
បាន សម្លាប់ កង កម្លាំង យោធា 
តួកគី រាប់ សិប នាក់  នៅ ក្នុង 
បៃតិបត្តិការ យោធា របស់ ពួក-
គៃ»  ដោយ លោក មិន បាន 
បញ្ជាក ់បៃប ់អពំ ីឧបៃបត្ត ិហៃត ុឲៃយ 

បាន ចៃបាស់ លាស់ នះ ទៃ ។ 
 លោក បាន ថ្លៃង ថា ៖« យើង 

បាន ឈរ ជា មួយ សម្ព័ន្ធ មិត្ត 
តួកគី អង្គការ ណ តូ របស់ យើង  
ហើយ យើង នងឹ ពចិារ ណ ចាត-់
វិធាន ការ បន្ថៃមទៀត   ដៃល 
បាន គាំទៃ ឲៃយ បៃទៃស តួកគី 
បញ្ចប់ អំពើ ហិងៃសា នៅ សុី រី » ។ 

 កៃុម អ្នក វិភាគ  បាន សងៃស័យ 

យ៉ាង ខ្លាំង ថា  កង កម្លាំង ទ័ព- 
អាកាស របស់ លោក បៃ ធានា - 
ធិបតី   បា សរ-អាល់-អាសដ  
អាច វាយ បៃហារ ទៅ លើ កង- 
កម្លាងំ តកួ គ ីយ៉ាង មន បៃសទិ្ធ-
ភាព  ប៉ុន្តៃ រហូត មក ដល់ ពៃល 
បច្ចុបៃបន្ន  អាមៃរិក  បាន ស្តី-
បន្ទោសទៅ លើ  រុសៃសុី យ៉ាង-
ចៃបាស់ កៃឡៃត ៕ AFP/SK

ក្រុង បា៉ា រីសៈ  ជំនួយ ផ្គត់ ផ្គង់ 
សុខ ភិបាល ដៃល តៃូវ បាន ឲៃយ 
ដោយ ចិន  ដើមៃបី ជួយ បៃទៃស 
បារាំងបៃ យុទ្ធ បៃ ឆំង វី រុស កូ- 
រ៉ូណ   ដៃល កំពុង រាល ដល 
យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  បាន ទៅ ដល់ 
ពៃលាន យន្ត ហោះ Roissy-
Charles de Gaulle  កៃុង - 
បា៉ារីស កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ។ 

យោង តាម លោក លូ  ហៃសា យី 
ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ចិន បៃចាំ នៅ 
បៃទៃស បារាំង បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
កញ្ចប់ ជំ នួយ សុខ ភិបាល នៃះ   
រួម មន ម៉ាស់ ការពារ  ម៉ាស់ - 
សមៃប់ ពាក់ វះ កាត់  សម្លៀក - 
បំពាក់ ឈុត ការ ពារ  និង សៃម - 
ដៃ ពៃទៃយដូច  ដៃលបៃ ទៃស  បា រាំង 
បានស្នើ  សុំ ។ 

លោក លូ  បាន ថ្លៃង ថា៖«នៅ 
ខណៈ ពៃល ដ៏ សំខន់ នៃះ នៅ 
ពៃល ដៃល បៃទៃស ចិន ធ្វើ ការ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ការ រាល ដល       
នៃវរីសុ នៃះ   បៃទៃស បារាងំ  បាន 

ផ្តល់ ឲៃយ យើង នូវ ជំនួយ  និង ការ- 
គាំទៃ ដ៏ សំខន់»។  «ឥ ឡូវ នៃះ  
បៃទៃស បារាងំ  នងិ អរឺ៉បុ ទាងំ មលូ 
កំពុង បៃឈម  នឹង ការ រាត តៃបាត 
នៃវីរុស  កូ រ៉ូ ណ  នៃះ  យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ »។  

ឯក អគ្គ  រដ្ឋ ទូត ចិន រូប នៃះ  
បាន ថ្លៃង ថា  សុខភាព  និង ថា្នាំ - 
ពៃទៃយ  គឺ ផ្នៃក មួយ ក្នុង ចំណោម 
ផ្នៃក សំខន់ៗ បំផុត នៃ កិច្ច - 
សហ បៃតិ បត្តិ ការ ផ្នៃក វិទៃយា - 
សស្តៃ  និង បច្ចៃក វិទៃយា ចិន-
បារាំង ។ 

លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូត  លូ  
ហៃសាយ ី បានធ្វើ ការ  កត់ សម្គាល់ 
ឃើញ ថា  កៃយ ពី ផ្ទុះ ការ រាត- 
តៃបាត កវូដី ១៩  ស្ថា បន័ ជា ចៃើន 
នៅ បៃទៃស ចនិ  នងិ បារាងំ បាន 
រកៃសា ការ ទំនាក់ ទំនង គា្នា យ៉ាង- 
ជិត ស្និទ្ធ  និង បាន ធ្វើ ការ សៃវ- 
ជៃវ រមួ គា្នា រក ធាត ុផៃស ំដៃល ធ្វើ ឲៃយ 
មន បៃតិកម្ម សមៃប់ ធ្វើ រោគ- 
វិនិច្ឆ័យ ទៅ លើ កូវីដ ១៩នៃះ ៕ 
Xinhua/PSA

ជំ រំ ជ ន ភៀសខ្លនួ នៅក្នងុក្រងុ ក ហ្វ រុ រ៉ាក់នៅភាគនិរតី  ន្រ  ក្រ ុង សារ ម៉ា ដ  នៅក្នងុ ខ្រត្ត អីុដលីបភាគ ឦ សាន ។ AFP



ហុង រស្មី

សៀមរាប: ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ 
ប្រ មណ ៤០គីឡូម៉្រត្រ ពី ក្រុង 
សៀ មរាប ជា ជំរំ ដំរី ទើប បង្កើត 
ថ្មី  សម្រប់ ឲ្រយ ភ្ញៀវ ន្របនិត្រយ 
ជាមួយ ដំរី រស់ នៅ ក្នុង ធម្មជាតិ 
របស់ ពួកវ  ។ 

Kulen Elephant Forest 
ស្ថិត ក្នុង ស្រុក ប្រសាទ បាគង  
គឺជា ជំរំ ដំរី ចំនួន ១៤ក្របាល 
ដ្រល កាល ព្រល មុន ធ្លាប់ ត្រវូ បាន 
ជិះ ក្នុង បរិវ្រណ ឧទ្រយាន អង្គរ ។ 

ភ្ញៀវ ទ្រសចរ អាច ជ្រើស រីស 
ស្រវកម្ម កញ្ចប់ កន្លះ ថ្ង្រ និង១  
ថ្ង្រ ដើម្របី ទស្រសនា បរិសា្ថាន ធម្មជាតិ  
របស់ ដំរី ។ ដំណើរ កម្រសាន្ដ នឹង 
ចាប់ ផ្ដើម ពី ទីក្រុង សៀមរាប 
តាម រយៈ ស្រវកម្ម ដឹក ជញ្ជូន។ 

លោក David-Jaya Piot 
សហសា្ថាបនិក គម្រងបាន 
និយា យ ថា ៖ « ព្រល ភ្ញៀវ ធ្វើ- 
ដំណើរ ប្រហ្រល ជា ១ម៉ោង ពី 
ក្រងុ សៀមរាប នងិ ដើរប្រមណ 
១៥នាទ ីទទលួ ទាន ត្រ -កាហ្វ្រ 
រួច ចុះ ពីក្រយូស មក រោង ដំរី ដើម្របី 
បញ្ចុកដំណី ឲ្រយ សា្គាល់ គ្នា សិន ។ 
ភ្ញៀវ ដើរ ទស្រសនា ដំរី ព្រល ពួកវ 
ប្រ ស្រ័យ ទាក់ទង មិត្ដភក្ដិ ដំរី  
និង ប្រល្រង គ្នា ល្រង »។ 

លើ វិថី ឆ្ពោះ ទៅកាន់ ជំរំដំរី 

Kulen Elephant Forest 
ភ្ញៀវ នឹង មន ឱកាស បាន ទស្រសនា  
ទ្រសភាព ដ៏ ស្រស់ ត្រកាល ន្រ 
ជួរ ភ្នំ គូល្រន  និង ភាព ស្រស់- 
បំព្រង ជា ច្រើន ទៀត។ 

ព្រល ទៅដល់ ទីតំាងភ្ញៀវ អាច 
មើល ដំរី ល្រង និង ប្រស្រ័យ  
ទាក់  ទង គ្នា  ឬ ពួកគ្រ អាច ដើរ 
ចូល ព្រ កាន់ត្រជ្រ ដើម្របី ទស្រសនា 
សកម្មភាព ដំរី ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ។ 

លោក David បាន និយាយ 
ថា ៖ «ព ្រលព្រឹក យើង មកផ្ល្រ- 
ឈើ  ដាក់ ក្នុង កង់ ឡាន រួច បោះ 
ឲ្រយ ដំរី ដើម្របី រិះ រក វិធី សុី ចំណី 
ដោយ  ខ្លនួ ឯង ។ ពកួវ ចាប ់ផ្ដើម 
លើក ក្រឡកុ  នងិ ជាន ់ដើម្របកីាយ 
យក ចណំ  ីសុី ។ រចួ ហើយ មើល 
ពួកវ ល្រ ងទឹក នៅ ក្នុង ស្រះ ។ 
ចុង បញ្ច ប់ ភ្ញៀវ ទៅ ទទួល ទាន 
អាហារ នៅ លើ ផ្ទះ ធំ ។ 

 ចពំោះ ព្រលរសៀល សកម្ម-
ភាព  ស្រដៀង គ្នា ដោយ ចាប់ផ្ដើម 
ពី ការទទួលទាន អាហារ និង 
ហ្គ្រ ម  សម្រប់ ដំរី  ជាមួយ សកម្ម- 
ភា ព លាយ បាយ ដណំើប  គ្រប ់
ឈូករ័ត្ន និង កន្ទក់  ជា អាហារ 
សម្រន់ ឲ្រយដំរី ។ 

លោក David ដ្រល ជា កូន- 
កាត ់បារាងំ -ខ្ម្ររ អាយ ុ២៣ ឆ្នា ំ
បាន  បន្ដថា៖ «សម្រប់ ភ្ញៀវ ព្រញ 
១ថ្ង្រ ពួកគត់មន សកម្ម ភាព 

ទាំង ហ្គ្រម កង់ ឡាន និង រៀបចំ 
អាហារ សម្រន់ ឲ្រយ ដំរី  ព្រមទាំង 
ដំណើរ រុក ព្របាន ឆ្ងាយ  និង 
ទទួ ល ទានអាហារ នៅ ក្នុង ព្រ 
ត្រម្ដង។ យើង រៀបច ំជា លក្ខណ 
គ្រួសារ ។ ជា ទូទៅ សកម្មភាព  
យើ ង  ដើរ មើល ដំរី រស់ នៅតាម 
ធម្មជាត ិរបស ់វ នងិ អាច បញ្ចកុ 
ចំណីដំរី ។ ខ្ញុំ នៅ ជាមួយ ដំរី យូរ 
ដ្ររ ត្រ ឥឡវូ ខ្ញុ ំអង្គយុ មើល វ  ២ 
ម៉ោង ក៏ អត់ អផ្រសុក ដ្ររ»។ 

ន្រះ ជា ដណំើរ កម្រសាន្ដ លើក ទ ី
២ របស់ អ្នកស្រី ខាតារីន មក 

 ភ្ញៀវ ទេសចរស្ទាបអង្អេល ដំរី នៅ ជំរំដំរី Kulen Elephant Forest។ រូបថត ហុង  មិនា

អ្នកសេី ខាតារីន  ងូត ទឹក ឲេយដំរី  ដេល នេះ ជា ដំណើរ កមេសាន្ត លើក ទី២ របស់អ្នកសេី។ រូបថត ហុង  មិនា

ភ្ញៀវ ទេសចរ អាច ចូលទៅ ជិត ដំរី    ថត រូបអនុសេសាវរីយ៍ ឲេយចំណី និង ស្ទាបអង្អេល សត្វ ដោយ ផ្ទាល់ ។ រូបថត ហុង មិនា

ផ្រសាយរៀងរាល់ថ្ង្រសុក្រ  
ទូរស័ព្ទ:  ០៧៧ ៧៩១  ៩៨៩

ថ្ង្រសុក្រ ទី២០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ 

www.postkhmer.com

ងូតទឹកនិងផ្ដល់ចំណី
ឲ្យដំរីនៅជំរំដំរីក្នងុបរិស្ថាន
ធម្មជាតិឯខេត្ដសៀមរាប

លោក David-Jaya Piot 
ស្ថាបនិក គមេង  Kulen El-
ephant Forest។ រូបថត ហុង រស្មី



កា ន់ ជំរំ ដំរី ។ ដោយ ប្រប់ ត្រមឹ ត្រ  
នាម ខ្លនួ ស្ដ្រ ីជន ជាតិ អាម្ររិក  រូប-  
ន្រះ មក ជាមយួ មតិ្ដភក្ដ ិស្រ ៗី  ៤ 
នាក់ ផ្រស្រង ទៀត ។ ពួកគ្រ និយាយ  
ថា ពួកគ្រ ចូលចិត្ដ មើល  ដំរី ងូត 
ទឹក  និង បញ្ចុក ចំណី ឲ្រយ ពួក វ ។ 

យុវជន David ដ្រល អាច 
នយិា យ ភាសា ខ្ម្ររ បាន យា៉ោង ល្អ 
ក៏ដូ ចជា  បញ្ចប់ ការ សិក្រសា ផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ  បាន 
ចាប ់ ផ្ដើម បង្កើត គម្រង ជំរំ ដំរី 
Kule n Elephant Forest 
ក្នុង ឆ្នាំ ២ ០១៧ ។ 

ក្រយ ពី ធ្វើ ការ នៅ ធនាគរ 
ប្រទ្រស ហ្រស៊កដានី និង គ្រប់- 
គ្រង សណ្ឋាគររបស់ ឪពុក ក្នុង 
ក្រងុ សៀមរាប លោក សម្រចចិត្ដ 
ថា លោក គួរធ្វើ អ្វី ម្រយា៉ោង មន ប្រ- 
យោជន៍ ទុក ឲ្រយ កូន បាន ឃើញ ។ 

លោក បាន ឲ្រយ ដឹងថា ៖ « ខ្ញុំ 
ស្វ្រង  រក ទីតាំង ជា ច្រើន កន្ល្រង 
រហូត ដល់ សហគមន៍ បុស ធំ ន្រះ  
ដោយសារ វ ស្ថិត នៅ មិន ឆ្ងាយ 
ប៉ុនា្មាន ពី ក្រុង សៀមរាប »។ 

លោក បន្ដថា៖ « ដរំ ីមន ស្ររ-ី 
ភាព ក្នុង ការ ដើរល្រង បរិវ្រណ 
ព្រ ទាំង ន្រះ ហើយ យើង មន 
សកម្មភាព ធ្វើ ការ ជាមួយ សហ- 
គមន៍ ដោយ យើង ទិញ អំពៅ  
និង ដើម ច្រក ។ ១ ថ្ង្រ យើង ត្រូវ 
ការ ដំណំ ចំណី ដំរី  ៣តោន  
ដោយ សារ ដំរី ១ ក្របាល ត្រវូការ  

ចំណី ចន្លាះ ពី ២០០ ទៅ ៣០០ 
គីឡូក្រម ក្នុង ១  ថ្ង្រ។ 

 ដោយសារ ត្រ គម្រង ន្រះ 
ពល រដ្ឋ សហគមន៍ មិន ចាំ បាច់ 
ធ្វើ   ចំណក ស្រុក ទៅ ធ្វើ ការ នៅ 
ប្រទ្រស ថ្រ និង ក្រុង សៀមរាប  
ព លរដ្ឋ សហគមន៍ ខិត ខំ ប្រឹង- 
ប្រង ផលិត ផលិត ផល ដំណំ 
សម្រប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ចំណី ដំរី ១ ថ្ង្រ 
៣តោន  ដ្រល ត្រវូ បាន ចាត ់ទកុ 
ជា ចំនួន ដ៏ ច្រើន សម្រប់  អ្នក- 
ភូមិ ម្ដុំ  ន្រះ ។ 

លោក David បាន និយាយ 
ថា ៖  «ព្រល យើង ល្រង ពកួវ ឲ្រយ 
ដើរ ហើរ ស្ររីក្នុង ព្រ និង មន 
ឱកាស បាន ល្រងជាមួយ គ្នា យា៉ោ ង  
សប្របាយ ពីព្រះ កន្លង មក ពួក- 
វ អត ់ដ្រល បាន ជបួ មខុ គ្នា នះ 
ទ្រ និង គ្មាន ស្ររីភាព ដូច ឥឡូវ 
ទ្រ។ ខ្ញុំ ឃើញ ពួក វ សប្របាយ  ខ្ញុំ 
ក៏ រីករាយ ចិត្ដ ដ្ររ ។ ទោះ បីជា 
ពកួ វ មន ស្ររភីាព យា៉ោង ណក ៏
ដោយ ក៏ យើង ត្រងត្រ នាំ ពួកវ 
ដើរ រក ចណំ ីកន្ល្រង ផ្រស្រង ៗ  ដើម្រប ី
កុ ំឲ្រយ ពកួវ នៅ មយួ កន្ល្រង ដ្រល 
អាច ឡើង គីឡូលឿន »។ 

 ខុស ពី ទម្លាប់ ន្រការ ដឹក ភ្ញៀវ   
ដំរី នៅ ជំរំ   Kulen Elephant 
Forestសុី មួយ កន្ល្រង  មិន សូវ 
ល្អ ចំពោះ សុខភាព ប៉ុនា្មាន ទ្រ 
ទើប ពកួវ ត្រវូ បាន លើក ទ ឹក ចតិ្ដ 
ឲ្រយ  ដើរ រក ចំណីសុី តាម គោល-

ដៅ ផ្រស្រង ៗ  ក្នុងព្រ ដោយ មន 
ការ ឃ្លាំ មើល ពី ហ្ម ដំរី។  

លោក ថ្រង សំបាន ប្រធន 
ក្រមុហុ៊ន  Marry Travel កំពុង 
ទស្រសនា ជាមួយ ក្រុមការងារ  ជា 
ទភីា្នាកង់ារ ទ្រសចរណ ៍។ ពកួគ្រ 
មក ទី ន្រះ ដើម្របី សម្រច  ថា តើ 
ពកួគ្រ នងឹ ដាក ់បញ្ចលូ ស្រវកម្ម 
ន្រះ ក្នុង កញ្ចប់ របស់ ខ្លួន ឬទ្រ?។ 

លោក និយាយ ថា ៖ «ខ្ញុំ ចំ-
ណយ  ព្រល ដើរ ១ម៉ោង ជាង  
ពីព្រះ  ខ្ញុំ គ្រន់ត្រ ដើរ ត្រួស ៗ  
ប៉ណុ្ណោះ ។ យើង ទៅ កម្មវធិកីន្លះ 
ថ្ង្រ  យើង ឲ្រយចំណី ដំរី  ដូចជា ច្រក 
អំពៅ និង ដើរ រុក ព្រ ល្រង ៗ  
គយ គន់ ទ្រសភាព ក្នងុ ព្រ សហ- 
គមន៍ និង មើល ដំរី រស់ នៅតាម 
ធម្មជាតិ របស់ វ អ៊ីចឹង ទៅ »។ 

លោក បាន ប្រប ់ ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍  
ថា ៖ « យើង ដើរ ជាមួយ មគ្គទុ្រសក៍ 
និង ហ្ម ដំរី  ខណ:មគ្គទុ្រសក៍ មន   
តួនាទី រៀប រាប់ សកម្មភាព និង 
សហការ ជាមួយ ហ្ម បើ សិន 
ណ  ភ្ញៀវ ចង់ ចូល ទៅ ជិត ដំរី 
និង  ឲ្រយ ចំណី ដំរី  ហ្ម នឹង ធ្វើ ការ 
ផ្ទាល់ ជាមួយ ដំរី »។ 

 លោក គំទ្រ  សកម្មភាព ប្រប 
អ្រកទូ្រសចរណ ៍ជាមយួ នងឹ ការ- 
ដើរ ក្នងុ ព្រ មើល ដរំ ីរស ់នៅតាម 
ធម្មជាតិ របស់ ពួកវ ។  លោក  
ក៏មនលក់ កញ្ចប់ ទ្រសចរណ៍ 
ទៅ មើល ដំរី ដល់ មណ្ឌលគិរី 
ដ្ររ។ បុ៉ន្ដ្រ បើភ្ញៀវ សា្នាក់ នៅត្រមឹ 
៤-៥យប ់អ ីលោក  អាច ណ្រនា ំ
ឲ្រយ ភ្ញៀវ មក ត្រឹម ន្រះ  ។

 ដំណើរ កម្រសាន្ដ កន្លះ ថ្ង្រ មន 
តម្ល្រ ៨០ដុលា្លារ ម្នាក់ ហើយ 
ព្រញ  ១ ថ្ង្រ ម នតម្ល្រ ៩៥ 
ដលុា្លារ ម្នាក ់រមួ ទាងំ អាហារ នងិ 
ការ ដឹក ជញ្ជនូ ពី ក្រងុ សៀមរាប ។ 

Kulen Elephant Forest 
ស្ថតិ ក្នងុ ឃំុ បល្លង័្ក ស្រកុ ប្រសាទ 
បាគង ខ្រត្ដ សៀមរាប។ សម្រប់ 
ពត័ម៌ន លម្អតិ  សុចំលូ ទៅកាន ់
វ្រប សាយ  www.kulenforst.
asiaឬ ល្រខ ទូរស័ព្ទ ០៩៦ 
៨៧៩ ៣៣ ៧៨៕

ភ្ញៀវ ទេសចរ អាច ចូលទៅ ជិត ដំរី    ថត រូបអនុសេសាវរីយ៍ ឲេយចំណី និង ស្ទាបអង្អេល សត្វ ដោយ ផ្ទាល់ ។ រូបថត ហុង មិនា

ស្ថិត ក្នុង បេសទ បាគង Kulen Elephant Forest ជា ជំរំដំរី ចំនួន ១៤កេបាល ។ រូបថត ហុង មិនា

វដីេអអូនឡាញ

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៩ថ្ង្រសុក្រ ទី២០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

កាលពី ៣០ឆ្នាំមុន ការ តុបតេង ខ្លួន ប្លេកៗ របស់លោក ធ្លាប់តេូវបានគេ រិះគន់ ។ រូបថត AFP

តារាចម្រៀងមជ្រឈិមវ័យធ្លាប់ត្រវូគ្រគប់
ក្លាយជានិមិត្តរូបK-popបច្ចបុ្របន្ន

កេុង សេអ៊ូល : កាលពី  ៣០ 
ឆ្នាំ មុន ម៉ូដ សក់ រួញ វ្រង ប៉ប្រះ 
សា្មា   ការ ផត់ មុខ និង ល្រង 
ស្ទីល សា្ទាវ បាន ធ្វើ ឲ្រយ មហាជន 
រិះ គន់ ដ្រល បាន គប់ ដុំ ថ្ម លើ រូប- 
លោក  ខណៈ លោក សម្ដ្រង នៅ 
លើ វ្រទកិា   នងិ គរំាម វយ លោក 
ព្រល សម្ដ្រង ត្រ ម្ដង ។ 

ថ្ង្រន្រះ តារា ចម្រៀង កនូ កាត ់
កូរ៉្រ  -អាម្ររិក  យា៉ោង ជុនអុីល 
រីករាយ នឹង ការ សម្ដ្រង ស្ទីល 
ចាស់  ដោយ មនការ ទស្រសនា 
តាម   យូធូប  និង បណ្ដាញ - 
សង្គម ជំនាន់ ថ្មី លើ វីដ្រអូ ឃ្លីប 
អនឡាញ  ព្រមទាងំ ទទលួ បាន 
រហស្រសនាម ជា តារា ឈាន មុខ 
ផ្ន្រក  K-Pop បច្ចុប្របន្ន ។ 

ឧស្រសាហកម្ម  K-Pop ព្រល- 
ន្រះ រក ចណំលូ បាន ប្រមណ ៥ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ  
ហើយ តារា ប្រសុ ៗ  ជា ច្រើន បាន 
សាង ក្ររ្ដិ៍ ឈ្មាះ ល្របី ល្របាញ ពី 
ការ ល្រង  ខ្លួន  ខណៈ លោក 
យា៉ោង ដ្រល ធ្លាប់ ត្រ ធ្វើឲ្រយ គ្រ  
ផ្អើល នឹង ការ ត្រង  ខ្លួន ប្ល្រកៗ   នា 
សម័យ នះ រម្រងត្រូវ បាន 
ប្រៀប ធៀប  តារា ចម្រៀងល្របី   
G-Dragon  សព្វ ថ្ង្រ  ។

ឈរ នៅ មុខ ហ្វូង មហាជន 
ប្រមណ ២ពាន់ នាក់ ក្នុង ក្រុង 
ស្រអ៊ូល តារា ចម្រៀង វ័យ 
កណ្ដាល  អត់ មន អ្វី និយាយ   
ខណៈ ពួកគ្រ ស្រក ហ៊ោ  ដ្រល 
លោក អត់ ធ្លាប់ ជួប ប្រប ន្រះ ។ 

លោក ភា្ញាក់ ផ្អើល ខា្លាំង   ម្រន- 
ទ្រនជាមួយ ប្រជាប្រិយភាព ជា- 
ថ្មី របស់ ខ្លួន  ដោយ លោកបន្លឺ 
ឡើង   ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ សួរ ពួកគ្រ ថា 
ម៉្រច បាន ចូលចិត្ដ ខ្ញុំ ?»។ 

វជា ទនំរ ប្រប បញ្ច្រស ់នងឹ 
សម័យ កាល របស់ លោក ។ 

នៅ ដើម ទសវត្រសរ ៍ឆ្នា ំ១៩៦០ 
សា្មារត ីជាត ិនយិម ចាប ់ផ្ដើម ពុះ- 
កញ្ជ្រោល ខា្លាំង  ហើយ  សាវតារ  
ដ្រល លោក កើត នៅ   វៀតណម 
ព ីតណំក ់ឈាម ឪពកុ ម្ដាយ ជន-
ជាតិ កូរ៉្រ  ហើយ ក្រយ មក នាំ 
គ្នា ទៅ រស់ នៅ សហរដ្ឋ អាម្ររិក 
មនិ  ត្រវូ បាន ប្រជាជន ករូ៉្រ ទទលួ 
សា្វាគមន៍ នះ ឡើយ ។ 

លោក ធ្លាប់  ត្រូវ ព្រមន ព្រះ 
ត្រ ការ នយិាយ ភាសា អងគ់្ល្រស 
តាម   រលក ធតុ អាកាស  ហើយ 
មន្ដ្រី រាជ ការ ម្នាក់ បាន ប្រប់ 
លោក  ថា៖  «មនុស្រស ដូច ជា 
លោក ឯង នាំគ្នា មក ដណ្ដើម 

ការងារ ពី យើង អស់ »។ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ សា្ថានីយ ទូរ-

ទស្រសន៍ កូរ៉្រ នានា ចាប់ ផ្ដើម ដាក់ 
បញ្ចំង កម្មវិធី ទូរទស្រសន៍   ជំនាន់ 
មុន  ហើយ កាល ពី ខ្រ ធ្នូ លោក 
យា៉ោង ជុនអុីល បាន បងា្ហាញ 
វត្ដមន លើ កញ្ចក់ ទូរទស្រសន៍ ជា 
ថ្មី  ជាមួយក្របាច់ រាំ  New Jack 
Swing ប្រចាំ ត្រកូល ខ្លួន ។ 

អ្នកស្រី Tamar Herman 
អ្នកឆ្លើយ ឆ្លង ព័ត៌មន កម្រសាន្ដ 
K-pop ប្រចាំ Billboard បាន 
នយិាយ ថា ក្រមុ អ្នកគទំ្រ ហាក ់
ដូចជា អាឡោះអាល័យ ចំពោះ 
អតីត កាល ៕ AFP/HR

  លោក យ៉ាង តារាចមេៀង  វ័យជេ លើ   វិស័យ K-pop។ រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

ក្រុង រ៉ូម : ស្ដៃស ធុញថប់ និង 
ចំណង់ចង់ ភ្លកៃស អាហារ     ឆ្ងាញ់ៗ  តាម 
ធម្មជាត ិបាន បង្ខ ំឲៃយ ពលរដ្ឋ អុតីាល ីរាប ់
លាន នាក់ សម្ងំ នៅតៃ ក្នុង  ផ្ទះ  នោះ  គឺ 
បន្ទប់ ក្លាសៃសៃ ដដៃល ៗ  ។

 ពលរដ្ឋ តៃូវ សម្ងំ ក្នុងផ្ទះ ជា ចៃើន 
សបា្ដាហ៍  ហើយ ករ ទប់ អារម្មណ៍ ចង់ 
ភ្លកៃស អាហារ ឆ្ងាញ់ គឺជា បញ្ហា ចមៃបង 
របស់ អុីតាលី  ជា បៃទៃស  ដៃល លៃបី 
ជុំវិញ ពិភពលោក ចំពោះ អាហារ  និង 
សៃ ទំពាំង បាយ ជូរ ល្អ ៗ  ។ 

ហានិភ័យ នៃករ ឡើង គីឡូ តិច តួច 
មិន មៃន ជា រឿង ធំ ដូច គៃះថ្នាក់ 
សុខភាព ពិត បៃកដ នៃ រីករាល ដាល 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ដៃល បាន សម្លាប់ ជីវិត 
មនសុៃស ជាង ២៥០០ នាក ់នៅ អុតីាល ី 
និង បន្ដ រីក សាយ ភាយ បន្ថៃម ទៀត ។ 

យ៉ាងណាមិញ ស្ថិត ក្នុង ក្ដី បារម្ភ ជា - 
ចៃើន ចាប់ ពី លុយ កក់  ដើមៃបី លួង ចិត្ដ 
កូន ៗ  កុំ ឲៃយ កូរ ចង់ ចៃញ កៃ ផ្ទះ ករ- 
កើន  ទម្ងន់ ខ្លួន ពៃល នៃះ គឺជា រឿង 

ចៀស  មិន ផុត ។ អ្នក បៃើ បៃស់ Twit-
ter ឈ្មោះ Chiara បាន សរសៃរ ថ ៖ 
« ខ្ញុំ នឹង  ញ៉ាំ នំ ដំឡូង សៃួយ Pringles 
១កំប៉ុង ។ ពៃល នៃះករ  ឡើង គីឡូ 
មិន សំខាន់ ជាង រឿង កូវីដ ១៩ ទៃ »។ 

 អំឡុង ពៃល សម្ងំ ក្នុង ផ្ទះ មន វីដៃអូ 
ផៃសព្វផៃសាយ ពីមៃ ចុងភៅ ចម្អិនអាហារ 

សមៃបូរ ជីវជាតិ និង គៃូ បង្វឹក បៃប់ ពី 
របៀប ហាត់បៃណក្នុង ផ្ទះ  ។ 

តៃ រូបភាព បង្ហាះ លើ    Whatsapp 
ដៃលតៃវូបាន ចុះ ផៃសាយ ដោយ កសៃត 
La Repubblica បាន បង្ហាញ ពី អ្នក 
ទៅ លៃង   ឆ្នៃរ ធាត់ ៗ  នៅ កៃម បដា 
សរសៃរ  ថ « រដូវ ក្ដា ឆ្នាំ ២០២០ 

កន្លៃង ហាត់ បៃណ បិទ »។ 
ករ រត់ តៃកឹ ៗ  មិន តៃវូ បាន ហាម ឃាត់  

ហើយ  អ្នក សម្ង ំនៅ ក្នងុ ផ្ទះ អាច ដើរ តាម  
ដង វថិ ី ខណៈក្លបិ  ហាត ់បៃណ តៃវូ បាន  
បិទ។ មនុសៃស ជា ចៃើន បាន  សារភាព 
ថ ពួកគៃ មិន អាច សម្ងំ នៅ ក្នុង ផ្ទះ យូរ 
ដោយ តមអាហារ នោះទៃ។ 

លោក ម៉ានូអៃល ជា អ្នក បមៃើ ករ 
នៅ បញ្ជ របង ់បៃក ់នៃ ហាង គៃឿង ទៃស  
នៅ កៃុង រ៉ូម បាន និយយ ថ ៖ « យើង 
ទាងំ អស ់គ្នា បៃកដ ជា ធាត ់ម៉ាប ៗ់  ។ ន ំ
ឃកុគ ីករ៉ៃម អាហារ ទាន ់ចតិ្ដ កនត់ៃ 
មន  ចៃើន នៅ កន្លៃង លក់ ។ ពិត ជា គួរ 
ឲៃយ ធុញ ទៃន់ ណាស់ »៕ AFP/HR

អាហារ ទាន់ចិត្ត  ការ៉្រម និង នំ ឃុកគី ធ្វើឲ្រយ ពលរដ្ឋ អុីតាលីកើន ទម្ងន់ នៅ ផ្ទះ   ។ រូបថត AFP សាច់ និង អាហារ ត្រវូ បាន ទិញ និង ដឹកដល់ផ្ទះ ខណៈ ផ្រសារ ត្រវូបានបិទ។ រូបថត AFP

ស្ដ្រេសនិងអាហារទាន់ចិត្ដធ្វើឲ្រេយពលរដ្ឋអីុតាលីសម្ងំក្នងុផ្ទះសន្រេសំគីឡូ

បា៉ាន់ រិទា្ធា  

ភ្នពំ្រញៈ  នៅ   ថ្ងៃសុកៃ ទ២ី០ ខ ៃ មនីា 
ឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ ពី ម៉ាង  ៣រសៀល-  
ដល ់ ម៉ាង  ៥លា្ងាច នៅ វចិតិៃ សាល   នៃ 
គមៃង  សិលៃបៈ ស-ស   និង ពិធី  សិក្ខា- 
សាលា ស្តី ពីភោជនាហារ  ដោយ សិលៃប- 
ករនិ  ីឥណ្ឌ ូ នៃ  សុ ី អៃលៀ ណលូរហ៍្វសីា្តា   
កៃ ម  ករគំទៃពី មូលនិធិ រៃ (Rei- 
Foundation)។ 

បើតាម សៃចក្តី បៃកស ព័ត៌មន ឲៃយ 
ដងឹ  ថ ៖ «  កម្មវធិ ីសកិ្ខា សាលា មយួ នៃះ 
អៃលៀ ណូល រ៍ ហ្វី សា្តា  នឹង  ចៃក  រំលៃក  
អំពី គំនិត  ដៃលបានរៀបរាប់ ខាងលើ 
និង ពិភាកៃសា រួមគ្នា  ជាមួយនឹង អ្នក - 
ចូល រួម  សិក្ខា សាលា ខណៈ    ពៃល  
ដៃល យើង កពំងុចម្អនិ ឬ  បរ ិភោគ។  នា 
អំឡុង ពៃល ធ្វើ និវាសដា្ឋានសិលៃបៈ នៅ 
ក្នុង  បៃទៃស   កម្ពុជា  គត់ ក៏ បាន ស្វៃង-   

យល     ់អពំ ី  ម្ហបូអាហារ  ដោយ ភាគ ចៃើន 
មន នៅ   អទំៃបងុ     យគុ សមយ័ ខ្មៃរ កៃហម  
ដៃល ទាក ់ ទង   ន ឹង  របប អាហារ តៃវូ      បាន 
គ ៃ កណំត ់  ជាមយួ  ភាព អត ់ឃា្លាន  ដៃល 
បាន   កើត ឡើ ង  ក្នុង របប ខ្មៃរ កៃហម ។  

បៃធាន   បទមួយនៃះ គឺតៃូវបានបន្ត 
ពី ករ សៃវជៃវ របស់ គត់ នា ពៃល-  
កន្លង មក  អំពី បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃ  សុី នៅ 
ក្នុង    អំឡុង ពៃល      មនភាព ច  លាចល 
ផ្នៃ ក នយោ បាយ  នៅ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៥ 
និង  នៅ បៃទៃស រ៉ូម៉ានី  កៃម សម័យ - 
កល នៃ   បៃទៃស កុ ម្មុយ នី ស្ត ។  

សិលៃប ករិនី រូប  គត់ក៏មនបំណង 
ធ្វើ ករ សៃវ ជៃវ គមៃងនៃះ ទាកទ់ង 
ជាមួយ នឹង វបៃបធម៌ ចំណី អាហារ    នៅ   
តបំន ់អាសុ ីអា គ្នៃយ ៍(អាសា៊ាន) ដៃល  
ជា  ទកីន្លៃង ដៃល មនបៃភព  អង្ករយក-  
មក    ធ្វើ ជាអាហារ ដ៏ ចមៃបង ហើយ ក៏  
មន    ទំ នាក់ ទំនង ជា មួយ នឹង   បៃវត្តិ - 

សាសៃ្ត  សាសនា និង សា្ថាន ភាព នយោ- 
បាយ ផង ដៃរ ។

កម្ម វធិពីសិោធន ៍គ ជឺា កម្ម វធិ នី ិវាស-  
ដា្ឋាន  សលិៃបៈ មយួ  សមៃបស់លិៃបករខ្មៃរ   
ក ៏ ដចូជា សិលៃបករ អន្តរជាត ិដើមៃប ីសា្នាក-់ 
នៅ នងិ ធ្វើ ករ ពៃញ ម៉ាងរយៈពៃល  ព ី 
៦ ទៅ  ៨ សបា្តាហ ៍នៅ ក្នងុ ទតីាងំ របស់ 
គមៃង    សិលៃបៈ ស -ស នៅទី កៃុង-  
ភ្នំពៃញ ។ ក្នុ ង អំឡុង ពៃល និវាស ដា្ឋាន 
នៃះ  យើង លើកទឹកចិ ត្តឲៃយ សិលៃបករ  
សាក  លៃបង ដក បទពិសោធ ក្នុង ករ - 
ងរ សលិៃបៈ របស់គត។់  នៅ ក្នងុ កម្ម វធិ ី
ពិសោធន៍  នឹង  មិនស្នើ ឲៃយ  សិលៃបករ - 
បង្កើត   សា្នាដៃ ស មៃប់ តាំងពិព័រណ៍ 

ទៃ។ កម្មវិធីនៃះ  នឹងផ្តល់ឲៃយ សិលៃបករ 
មន សៃរីភាព  ក្នុង  ករ បង្កើត សិលៃបៈ  
និង ធ្វើ អ្វី ក៏ បាន ដៃលសិលៃបករចង់។  
សិលៃបករ  នឹងតៃូវជំរុញឲៃយ  សាកលៃបង 
វិធ ីសាសៃ្តថ្មីៗ  នៅក្នុង ករ បៃើ បៃស់ 
សម្ភារ   គំនិត ថ្មីៗ  ឬ ក៏ វិធីសាសៃ្តថ្មីៗ  ក៏ 
ដូចជា ករបៃឈម នឹង ករបង្កើត  
ឲៃយមន លទ្ធភាពសិលៃបៈ។

ចំពោះ   សិលៃបករិនី  អៃលៀ ណូល រ ៍ 
ហ្វីសា្តា  កើតនៅ ឆ្នាំ ១៩៨៣ គត គឺ ជា 
សិលៃប ករ ចក្ខុ វិញ្ញាណ និង ជា សហ-  
សា្ថាបនិក  នៃ កៃុមសិលៃបៈ  បាគូ ដា បា៉ាន់ 
(BAKUDAPAN) និងបាន   ផ្តួច ផ្តើម 
សហ  ករបង្កើត នៅ កៃុម បាគូដា  បា៉ាន់  

សិកៃសា អំពីម្ហូបអាហារ។ សិលៃបករិនី  
អៃលៀ ណូល រ៍ ហ្វី  សា្តា  បាន  បញ្ចប់ 
ករសិកៃសា ពីវិទៃយា សា្ថានវិចិតៃ  សិលៃបៈ  
ឥណ្ឌូនៃសុី ផ្នៃក រចនា។  គត់ ចាប់-
អារម្មណ៍ សៃវជៃវ ទៅ  លើ ឧប ករណ៍ 
សិលៃបៈ  ផៃសៃងៗ   ជា ចៃើន រួមមន  
វិធីសាសៃ្ត អប់រំ និង បៃព័ន្ធ នៃ ករ-   
ចាត់ចៃង ម្ហូបអាហារ ។ អៃលៀ  ណូល រ៍-
ហ្វីសា្តា  ក៏ បាន ចូលរួម  ក្នុង ករ តាំង 
ពិព័រណ៍ និង និវា ស ដា្ឋាន  សិលៃបៈ  ជា 
ចៃើន  រួមមន ទាំង នៅ ក្នុងសៃុក និង 
អន្តរ ជាតិ ផងដៃរ ។  សមៃប់ ព័ត៌មន 
បន្ថៃម   សូម ចូលទៅ ក្នុងគៃ ហទំព័រ-  
www.elianurvista.com៕ 

រូប តំណាង តំបន់   ប្រើ អង្ករជា អាហារចម្របង នៅ អាសីុអាគ្ន្រយ៍ របស់ សិល្របការិនី  ឥណ្ឌនូ្រសីុ     អ្រលៀ ណូល រ៍ ហ្វី ស្តា។ រូបថត សហ ករី

សិល្របការិនីឥណ្ឌនូ្រសីុ អ្រលៀ ណូល រ៍ ហ្វី សា្តា ។ រូបថត សហ ករី

សិល្រេបការិនីឥណ្ឌនូ្រេសីុធ្វើបទបង្ហាញពីភោជនាហារ
ន្រេតំបន់អាស៊ាននៅវិចិត្រេសលគម្រេងសិល្រេបៈស-ស
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ថ្ងៃ  ១២រោច ខៃ  ផល្គនុ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ខៃមីនា ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ- 
រក ទទួល ទាន   មានផល  ចំណៃញ    
យ៉ាង គាប់ ចិនា្តា  ។ សុខភ ព   ផ្លូវ  - 
កាយ រងឹ បុងឹ ល្អ នងិ មាន  អារម្មណ ៍

សៃស  ់ថ្លា គ ួរ ជាទ ីមៃតៃ ីពសីណំាក ់អ្នក  ផង  ទាងំ ពងួ  
និង  មាន សមត្ថភព អាច បង្កើត គំនិត  ច្នៃ  បៃឌិត  
ទៅ   រក     វឌៃឍន ភព នៃ អាជីវ កម្មផៃសៃងៗ។ រីឯបញ្ហា- 
ស្នៃហា       គឺ មានការស្វៃង យល់ចិត្តគា្នា បាន យ៉ាង  ល្អ  
និង        មា ន  ការ អធៃយាសៃ័យគា្នា ល្អទៅវិញទៅមក ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីសៃតុចុះ ។ លាភសកា្ការៈផៃសៃងៗ  
នឹង   បានដោយ លំបាក  តៃវូ បៃើ បៃស់ 
កមា្លាងំ  កាយ  និង ចិត្ត ចៃើន ។ ថ្ងៃនៃះ  
ទឹក      ចិត្ត  អស់ លោក អ្នក ពោរ ពៃញ  ទៅ    

ដោ  យ  ភព ចៃបូកចៃបល់ មិនគួរ ធ្វើ ការ  សមៃ ច    ចិត្ត     
ណា  មួយ ក្នងុ ថ្ងៃ នៃះឡើយ ។ រីឯការធ្វើ ដំណើរ    ទៅ  
ទ  ីនានា    គួរ តៃ បង្កើន  ការ បៃងុ បៃយ័ត្ន គៃប់ជំហាន  ។ 
ការ     បៃកប   របរ   រក  ទទួលទាននានា  ពៃយាយម ទៅ តាម 
តមៃវូ     ចិត្ត អតិថិជន  អ្នក  តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន ។   

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយយស្ត ីគឺ 
ចៃើន  ពោល ពាកៃយ ពិត  ទៅ កាន់អ្នក 
ផងគា្នា ។ ចំពោះ មុខ របរ រក ទទួល-  
ទាននានា  បាន ផល ចំណៃញ យ៉ាង 

គាប    ់  ចិត្ត  ធ្វើឲៃយ  ទឹកចិត្ត របស់ លោកអ្នកមាន សម្ទះុខ្លាងំ  - 
ឡើង     នៅ ក្នងុ ការ  បំពៃញការងារ ផៃសៃង ៗ  ។ រីឯ ការ- 
ធ្វើដំណើរ      ទៅ   កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិព ល្អ។ 
ចំពោះ  បញ្ហា    ស្នៃហា   គូស្នៃហ៍ មាន ភព ល្អកូ ល្អនិ 
ជាមួយ  គា្នា ធម្មតា  គា្មាន ភព រកំារកូស នោះឡើយ ។

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន 
ទឹក    ចិត្ត បៃកប ទៅដោយ ក្តីមៃតា្តា - 
ករុណា   ចំ ពោះ គា្នា ទៅ វិញ  ទៅ មក   
បាន     យ៉ាង ល្អ ។ រីឯ សៃចក្តី ស្នៃ ហា  

គូស្នៃហ ៍   នឹង បៃកបដោយ ភព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ 
គា ្នា   ផងដៃរ ។   ការ បៃ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ   
បាន     ផល  លើស ពី សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ   
ទ  ី នានា     តៃង តៃ ទទួល បាន សុវត្ថ ិភព ។ ចំណៃក - 
ឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ   បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។        

រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត។ ការបៃកប- 
របរ   រកទទួលទាននានា   នឹង បាន  
ផល    ល្អបៃសើរ។   រីឯ ការ បំពៃញ - 
កិច្ច ការ     នានា  សមៃច ដោយ ភ ព -     

រលូន     ល្អ ។  លោកអ្នក មាន អំណោយផល  ល្អ 
នៅ     ក្នុង ការ បៃើមនុសៃស  ឬចៃះ បងា្ហាត់ បងា្ហាញ-  
កចិ្ច កា រ ផៃសៃងៗ គមឺាន    វោហា រសព័្ទល្អ ។ ចពំោះ 
ទឹក    ច តិ្ត បៃកប    ដោយ សៃចក្តកីា្លាហាន  និងមាន 
ការ   សមៃច  ចិត្ត ដោយ ការទទួលខុសតៃូវ៕

រាសី ឡើង ខ្ពស់តៃដៃត។ ចំពោះ បញ្ហា 
ស្នៃហាគូស្នៃហ៍ អ្នក ទំាង ២មាន ការ - 
អធៃយា   សៃយ័  គា្នា និង ចៃះ ផ្ដល់ ភព ផ្អៃម- 
ល្ហៃម  ឲៃយ គា្នា  ។ បញ្ហា សុខ  ភព ផ្លវូកាយ  
មំា មួន  សុខភព ផ្លវូ ចិត្ត    សៃស់ ថ្លា  គា្មាន 

 សៅ  ហ្មង ។  ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ នឹង ទទួល- 
បាន    នូវ ជោគជ័យ បៃកបដោយសុវត្ថភិព ល្អ ។ រីឯ- 
លាភ  សកា្ការៈ វិញ  នឹង បាន ផល យ៉ាង  គាប់ ចិត្ត និង 
មាន   ការជួយ ជៃមជៃង ពីញាតិមិត្ត ផងដៃរ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ និយយស្ត ី បៃ- 
កប   ទៅដោយ វិចារណញ្ញាណ សុខ  - 
 ភព ល្អ។ លោកអ្នក មាន សមត្ថ  ភព  
ក្នុង ការសមៃច កិច្ច ការ ផៃសៃងៗ  បាន    

ដោយ ឆន្ទៈ មោះមុត   កា្លា ហាន និង        បៃកបទៅ- 
 ដោយ   ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប  រ បរ រក  ទទួល  -  
ទាន  នានា    បាន  ផល  តប ស្នង     គា ប់ ចិត្ត ។ ថ្ងៃ នៃះ     
គួរ តៃ ចំណាយពៃល  វៃលា ផ្តល ់  ភ ព កក់   ក្តា        នៅ 
ក្នុង  កៃុម គៃួសារ  ឲៃយ បាន ចៃើន កាន់តៃ ល្អ ខ្លាំង ។

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទួល ទាន   ផៃសៃងៗ    នឹង បាន ផល ល្អ- 
បង្គួរ   តៃ ប៉ុណោ្ណោះ។ រីឯ លាភ សកា្ការៈ 
នឹង  បានភគ ផល  ដោយ     សារ មាន  

ការ     ជៃមជៃង ពីអ្នកដទៃ ។ ការយតៃ  ទៅ កាន  ់ 
ទី    ជិត  ឆ្ងាយ នានា នឹង ទទួល បាននូវ   ការរាក់ ទាក់  
សា ្វា   គមន ៍  ចៃើនដៃរ ។  ចណំៃក ឯ  សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ 
គ  ឺ      ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយលច់តិ្ត គា្នា  នងិ ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ     ចំពោះ គា្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

 រាសី សៃុតចុះខ្លាំង ។ ថ្ងៃនៃះ អ្នក មាន 
សៃចក្តី ពៃយា យម  ខ្លាំងកា្លា   ប៉ុន ្តៃចៃើន តៃ 
បំពៃញកិច្ច ការ ផៃសៃងៗ ដោយ កមា្លាំង- 
កាយ   ជាងបៃជា្ញា ។ ចំពោះ ការ ងារ ដូច- 

ជា   ការ បៃកប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃងៗអាច បៃឈម 
ទៅ នឹង  ការ ខត បង់ចៃើន ដូច្នៃះ តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន  ។  
ការ នយិយ ស្ត ីចៃើនតៃ  ពោល ពាកៃយ  រាយមាយ ដៃល  
ឥត បៃយោជន។៍  ចណំៃក ឯ សៃចក្ត ីស្នៃហាវញិ សមៃបូរ 
តៃ   រ ឿង រកាំ រកូស ក្នុង ចិត្ត ខ្លាំង ឥតសៃកសៃន្ត ។      

រាសីសៃុតចុះខ្លាំង ។ ការ ធ្វើដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី នានា តៃូវ បៃយ័ត្ន ជាទី- 
បំផ តុ   បើពំុនោះ ទៃ   អ្នក ចៃបាស់ ជា   ត ៃវូ 
ទទួល រង មហន្តរាយ ជាក់ ជា   ពុំ ខន    

ឡើយ  ។ តៃវូ បៃយត័្នបៃយៃងចពំោះ  រឿង  នយិយ- 
ស  ្តី    ដៃល ឥតបៃយោជន៍  និង គួរ តៃរំពៃ ពិចារណា   
ព ី     ផល បៃយោជន៍ កុំបណោ្តោយ ទៅ តាម ក្តី ទោស ៈ  
របស ់ខ្លួន  ឲៃយសោះ ។ ចំពោះ ការ  បំពៃញ  ការ ងារ  
ផៃសៃងៗ វិញ   ហាក់ មាន ការ  ធ្វៃស បៃហៃស ខ្លាងំ ។

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជងំ ឺបណា្តោល 
ឲៃយ  ទកឹ ចតិ្តអ្នក មាននវូ ភពចៃបកូ-  
ចៃបល។់  ចណំៃក សៃចក្ត ីពៃយាយម 

ក ៏  មា ន  ការ  ធ្លាក ់ចុះ នងិ សមត្ថភពក្នងុ ការ បពំៃញ 
ការ  ងារ  តៃវូ ធ្លាក ់ចុះដៃរ  គ ឺខ្វះ  សមត ្ថភព សមៃច- 
ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន នានា 
វិញ    អាច មានការ ខត បង់។ រីឯ សៃចក្តី ស្នៃហា - 
ចៃើន   តៃ ខ្វះ  ភព កក់ ក្តា ឲៃយ គា្នា និង រកាំរកូស ។   

រាសសីៃតុចុះ ។ នៅ ថ្ងៃនៃះ  ចពំោះ 
លាភ  សកា្ការៈ ផៃសៃង ៗ   នោះនងឹបាន  
ដោយ   សារ តៃ ការ បៃឹង បៃង និង 
ការពៃយាយម ខ្លាងំ ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចតិ្ត 

របស់់  លោក អ្នក ខ្វះភព មា្ចាស់ការ ក្នងុការ   សមៃច  -  
ចិត្ត    ជា ពិសៃសទាក ់ទងនឹងការបៃក បរបរទទួល       
ទាន   ផៃសៃងៗ។ ហៃតុ នៃះ អ្នក គបៃបី ពិគៃះ យោបល់ 
គា្នាឲៃយ បានចៃើន  មុននឹង សមៃច  ចិត ្ត លើកិច្ចការ 
អ្វី ណា មួយដើមៃបីកុំឲៃយថ្ងៃនៃះ  រង នូវ  គៃះ ថ្នាក់។          



សង្វៀនដាល់ចំនួន៤សំុបន្តការប្រកួតបិទទ្វារ

Bournemouth បាត់ចំណូលជាង៣៧លានដុលា្លារ

   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  អ្នកគ្រប់គ្រងសង្វៀនប្រដាល់ប្រចំាស្ថានីយ
ទូរទស្រសន៍ចំនួន៤រួមមានបាយ័នCNCអាសី៊អាគ្ន្រយ៍
និងPNNបានសំ៊ឲ្រយមានការប្រកួតជាធម្មតាក្នងុ
សបា្តាហ៍ន្រះត្រជាការប្រកួតបិទទ្វារគ្មានអ្នកទស្រសនា
ចំណ្រកសង្វៀនថោននិងប៊៉ស្តិ៍ល្រខ៥បានសម្រច
ពន្រយារព្រលចាប់ពីសបា្តាហ៍ន្រះទៅទៅតាមសំណើ
របសស់ហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពជុា។
នៅក្នងុកិច្ចប្រជំ៊នៅពហ៊កីឡដា្ឋានជាតិកាលពីព្រកឹ

ម្រសិលមិញលោកត្រមមឺ៊នប្រធានសហព័ន្ធកីឡា-
ប្រដាល់គ៊នខ្ម្ររបានស្នើសំ៊ឲ្រយពន្រយារព្រលការប្រកួត
ជាបណ្តោះអាសន្ននៅគ្រប់សង្វៀនទំងអស់ដើម្របី
ឲ្រយស្របទៅតាមស្រចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងស៊ខា-
ភិបាលក៏ដូចជារាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុការបង្ការ
និងជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
ជាមួយគ្នានោះតំណាងទូរទស្រសន៍ទំង៦ស្ថាប័ន

ស៊ទ្ធត្រឡើងថ្ល្រងគំទ្រចំណាត់ការរបស់សហព័ន្ធ
ព្រះការជួបជំ៊ត្រវូបានហាមហើយការប្រកួតប្រដាល់
ន្រះមានមហាជនចូលទស្រសនាច្រើនបំផ៊តដ្រលអាច
នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នងុការឆ្លងជំងឺកូវីដស្រប
ព្រលដ្រលសង្វៀនប្រដាល់នៅប្រទ្រសថ្រជិត១០កម្ម
វីធីក្នងុ១សបា្តាហ៍ត្រវូបានគ្រជូនដំណឹងថាផ្អាកការ-
ប្រកួតអស់ហើយ។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាងសី៊វ៊តា្ថានាយកគ្រប់-

គ្រងសង្វៀនបាយ័ននិងលោកមា៉ាសី៊ថ្រតអ្នកគ្រប់
គ្រងប្រដាល់នៅសង្វៀនCNCដ្រលមានកម្មវិធីប្រកួត
ច្រើនជាងគ្រក្នងុមួយសបា្តាហ៍ៗនោះបានស្នើសំ៊បើក
ការប្រកួតបិទទ្វារមិនឲ្រយមានអ្នកទស្រសនានោះឡើយ
គឺអន៊ញ្ញាតឲ្រយត្រកីឡាករអ្នកឲ្រយទឹកនិងគណៈកម្មករ
ប្រកួតដ្រលមិនឲ្រយច្រើនជាង៥០នាក់។
លោកនាងសី៊វ៊តា្ថានិងលោកមា៉ាសី៊ថ្រតបាន

អះអាងស្រដៀងគ្នាថា៖កម្មវិធីបានរៀបរយរួចជា-
ស្រចគឺទំងកីឡាករខ្ម្ររនិងកីឡាករមកពីបរទ្រស

បានមកដល់រួចជាស្រចហើយអ្វីៗ គឺលំបាកដោះ-
ស្រយទៅលើការខាតបង់ថវិកាដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង
អ្នកឧបត្ថម្ភកីឡាករបរទ្រសកីឡាករខ្ម្ររព្រមទំង
គណៈកម្មការរៀបចំ។តំណាងទូរទស្រសន៍ទំង២បាន
ស្នើសំ៊ប្រកួតបិទទ្វារន្រះដោយមានការផ្រសាយផ្ទាល់
ជូនមហាជនទស្រសនានិងបានប្ត្រជា្ញាខិតខំសហការជា
មួយគ្រូព្រទ្រយប្រចំាសង្វៀនក្នងុការពិនិត្រយវាស់កម្ដៅ
និងអនាម័យឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរជាងម៊ន។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកស្រ៊ឺស្រងអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡា

ប្រចំានៅPNNនិងលោកញាណស៊ធីតំណាង 
ឲ្រយសង្វៀនអាសី៊អាគ្ន្រយ៍ក៏បានសំ៊ប្រកួតបិទទ្វារ
១សបា្តាហ៍ន្រះទៀតដ្ររប៊៉ន្ត្រលោកអូឡាឡាមកពី
សង្វៀនប៊៉ស្តិ៍ល្រខ៥និងលោកស្រ៊ន៊ក៊សលមកពី
សង្វៀនថោនបានសម្រចពន្រយារការប្រកួតចាប់ពី
សបា្តាហ៍ន្រះតទៅដោយរង់ចំាបទបញ្ជាថ្មី។

លោកត្រមមឺ៊នក្នងុនាមជាប្រធានអង្គប្រជំ៊បាន
សម្រចជាច៊ងក្រយថានឹងទទួលតាមសំណើនិង
ហ្រត៊ផលមួយចំនួនដ្រលភាគីតំណាងទូរទស្រសន៍បាន
លើកឡើងប៊៉ន្ត្រលោកបញ្ជាក់ថា៖«ការខាតបង់យ៉ាង
ណាក៏មិនស្មើទៅនឹងអាយ៊ជីវិតនិងស៊ខភាពរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះដ្ររ»។
ចំណ្រកលោកមិ៊លកាដូអគ្គល្រខាធិការសហព័ន្ធ

កីឡាប្រដាល់គ៊នខ្ម្ររនិងជាអគ្គនាយករងកីឡាន្រ
ក្រសួងអប់រំយ៊វជននិងកីឡាបាននិយយថា៖«អង្គ-
ប្រជំ៊នឹងធ្វើកំណត់ហ្រត៊ពិស្រសជូនទៅក្រសួងដើម្របី
ពិនិត្រយសម្រចលើសំណើរបស់ដ្រគូអភិវឌ្រឍខាង
ទូរទស្រសន៍ដ្រលស្នើសំ៊ប្រកួតបិទទ្វារដោយកាត់បន្ថយ
ចំនួនមន៊ស្រសតិចជាង៥០នាក់ស្របតាមការប្រកាស
របស់ក្រសួងស៊ខាភិបាលថាបានឬក៏យ៉ាងណាគឺ
យើងនៅរង់ចំាអន៊វត្តតាម»៕

កេុង ឡុងដ៍ៈក្លិបBournemouth
ល្រងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌPremier-
Leagueបានបាត់ចំណូល៣២,៤
លានផោនប្រហ្រល៣៧,៧៤លាន-
ដ៊លា្លារក្រយពីបង់ពន្ធសម្រប់ឆ្នាំ
ហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣០ខ្រមិថ៊នា
ឆ្នាំ២០១៩។
ក្រ៊មរបស់លោកEddieHowe

ព្រលន្រះកំព៊ងប្រឹងច្រញផ៊តពីតំបន់

បាតតារាងខណៈកំព៊ងស្ថិតនៅតំបន់
បាតតារាងទំង៣ម៊នព្រលជំងឺឆ្លង
កូវីដ១៩បានបង្ខំឲ្រយរដូវកាលន្រះផ្អាក
ជាបណ្តោះអាសន្ន។
ក្រពីការប្រកួតក្លិបន្រះមិនសូវជា

បានប្រក់ចំណូលច្រើនទ្រក្រយពី
ការប្រកាសពីការបាត់ចំណូលដ្រល
បានកើនឡើងពីចនំនួប្រហ្រល១២,៥
លានដ៊លា្លារសម្រប់រយៈព្រលដូចគ្នា

កាលពីឆ្នាំ២០១៨។
ក្លបិBournemouthបាននយិយ

ថាការធា្លាក់ចំណូលន្រះគឺដោយសរ
ការធា្លាក់ចំណាត់ថា្នាក់ក្រមល្រខ១៤
នៅក្របខ័ណ្ឌPremierLeague។
ការចំណាយរបស់ក្លិបន្រះក្នុងព្រល

កន្លងមកគឺមានចំនួនប្រហ្រលជាង
១០៨លានដ៊លា្លារគឺច្រើនជាងការ
ចំណាយក្នុងរយៈព្រល១ឆ្នាំម៊នន្រះគឺ
មានចំនួនត្រប្រហ្រលជាង៦៤លាន
ដ៊លា្លារប៉៊ណ្ណោះ។
ក្លបិBournemouthបានចណំាយ

ច្រើនបផំ៊តទៅលើកឡីាករJefferson
Lerma,DavidBrooksនិងDo-
minicSolankeជាអ្វីមួយដ្រលក្លិប
ន្រះបាននិយយថាគឺដើម្របីបង្ហាញពី
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
ក្នងុការបន្តសងភាពខា្លាងំឡើងវញិនៅ
ក្នុងក្រ៊មន្រះ។
ប្រក់ខ្រត្រូវបានចំណាយចាប់ពី

ចំនួន១០១,៩លានផោននៅឆ្នាំ
២០១៨រហូតដល់ចំនួន១១០,៩
លានផោននៅឆ្នាំ២០១៩។
តួល្រខន្រះមិនបានរួមបញ្ចូលទំង

ប្រក់ចំណូលចំនួន២០លានផោន
ដ្រលបានមកពីផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករ Ty-
roneMingsទៅកាន់ក្លិប Aston-
Villa និងកីឡាករ LysMousset
ដ្រលបានទៅចូលរួមក្នុងក្លិប Shef-
fieldUnitedក្នុងតម្ល្រខ្លួន១០លាន
ផោននៅឡើយទ្រ។
ប្រធានប្រតិបត្តិនៅក្លិប Bourne-

mouthលោកNeil Blakeបាន
និយយថា៖«ក្នុងអំឡុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ
ចណំចុផោ្តាតរបស់ក្លបិន្រះគឺត្រវូពង្រងឹ
ជហំររបស់ខ្លនួនៅក្នងុក្របខណ័្ឌPre-
mierLeagueតាមរយៈការចណំាយ
ឲ្រយចំគោលដៅទៅលើទ្រព្រយសកម្មនិង
អ្នកជំនាញនៅក្នុងក្រ៊មប្រកួតនិងការ
គំទ្រហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ»។
ប្រធានប្រតិបត្តិរូបន្រះបានបន្ថ្រម

ថា៖«ក្រម៊នាយកផ្ន្រកបានបន្តរក្រសាការ
ពិនិត្រយមើលយ៉ាងយកចិត្តទ៊កដាក់ទៅ
លើលំហូរសច់ប្រក់ និងបន្តអភិវឌ្រឍ
និងរក្រសាគោលនយោបាយក្នុងបំណង
ធានាឲ្រយបានថាក្លបិន្រះនងឹប្រព្រតឹ្តទៅ
ដោយស្ថិរភាពនិងជោគជ័យតាម-
បំណង»៕AFP/SN

លោក តេម មឺុន ពេល ថ្លេង សំុ ឲេយ តំណាង ស្ថានីយទូរទសេសន៍ ផ្អាក ការ បេកួតបេដាល់ ក្នងុអង្គបេជំុ។ រូបឈនណន

ខេសេ បេយុទ្ធ Wilson (ឆ្វេង)  គេប់ គេង បាល់ ក្នងុការ  បេកួត លីក  កន្លង មក   ។ រូបAFP

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រស៊ក្រទី២០ែខមីនាឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

 សង្វៀនបាយ័ន
ថ្ងេ  សុកេ  ទី២០   ខេមីនា      ពីម៉ោង      ១៩ៈ០០
១.នួនមា៉ារា៉ាឌីvលីស៊ខា ៥១គ.ក្រ
២.ធីប៊៊នធឿនvស៊ឹមប៉៊ន ៦៧គ.ក្រ
៣.រិទ្ធភូលូvKathawuthSor. ៦៥គ.ក្រ
៤.ឡុងស៊វណ្ណឌឿនvKengkarth ៧០គ.ក្រ
៥.វា៉ាន់វឿនvឯមចនា្ថា ៦០គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍    ទី២១  ខេមីនា     ពីម៉ោង    ១៨ៈ០០
១.រិទ្ធប៊៊នម៉ាvPetchkla ៦៣,៥គ.ក្រ
២.ផលសោភ័ណ្ឌvRungnapha ៦៣,៥គ.ក្រ
៣.ធាន៊រាជvផវភឿត ៦៥គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី២២  ខេមីនា     ពីម៉ោង    ០៨ៈ០០
១.រិទ្ធសស្តា្រវ៊ធvធីមា៉ានិត ៥៤គ.ក្រ
២.ឌ៊នស៊ភត់vអៀបលីឆ ៦០គ.ក្រ
៣.អ្រលីតឡុងឡីvធាវាសនា ៦០គ.ក្រ
៤.ឯមឡ្រងលីvPetchinsriWor ៧០គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី២២  ខេមីនា     ពីម៉ោង    ១២ៈ០០
១.រិទ្ធដ្រវិនvធន់ផនិត ៥១គ.ក្រ
២.អូនចាន់ឡឹងvតក់សោភ័ណ្ឌ ៧០គ.ក្រ
៣.ឡុងប្រនលឿនvAwuthlek៦៣,៥គ.ក្រ
៤.ឈឿងល្វ្រvKhrungjakPor.៧០គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី២២  ខេមីនា     ពីម៉ោង    ១៨ៈ០០
១.ឈិតស៊ខនិចvប៉នរក្រសា ៤៥គ.ក្រ
២.ទូចដ្រវីតvកំព្រងខ្មា ៦០គ.ក្រ
៣.នូវស្រីពៅvMariyaChhor ៥៤គ.ក្រ
៤.ធីវា៉ារិទ្ធvPetchkreangkrai ៦០គ.ក្រ
៥. រិទ្ធស៊ខនៀvម៉នបញ្ញា ៤៥គ.ក្រ

  សង្វៀនអាសីុអាគ្នេយ៍
ថ្ងេ សៅរ៍  ទី២១  ខេមីនា      ពី ម៉ោង     ០៨ៈ០០
១.ជ័យគឹមហ៊ងvឆងថងទិត្រយ ៥៤គ.ក្រ
២.ងួនគvប៉៊កវិប៊ល ៥៧គ.ក្រ
៣.យ៊គយក្រសផ្ល្រvChaoPhaya ៥៧គ.ក្រ
៤.លួនស៊ខខ្រងvហា៊ាចាន់ថន ៦៩គ.ក្រ
៥.មឿនស៊ខហ៊៊ចvVyNailek ៦៣,៥គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ   ទី២២  ខេមីនា   ពី ម៉ោង    ០៨ៈ០០
១.គួនស៊វណ្ណvប៊នពន្លឹក ៥១គ.ក្រ
២.ឡុកប៊៊នសំណាងvសួរចាន់រាជ ៤៨គ.ក្រ
៣.ធន់អៀនឡ្រងvសូដាស៊វណ្ណមា៉ាយ៥៧គ.ក្រ
៤.លនបញ្ញាvTayChak ៦៣,៥គ.ក្រ
៥.ឡុងស៊ខលីមvសៅជំនោ ៥១គ.ក្រ

 សង្វៀន CBS
ថ្ងេ សៅរ៍ ទី២១    ខេមីនា        ពី ម៉ោង        ៨ៈ០០
១.ចិតស៊ភីvស្រកថាវរីយ៍ ៦០គ.ក្រ
២.លីភាvPhiphosy ៦០គ.ក្រ
៣.ម៊ឺនម្រឃាvLinkLoom ៦០គ.ក្រ
៤.ប៉ាភារិទ្ធvChhaleumchhai ៦៣,៥គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍  ទី២១ ខេមីនា   ពី   ម៉ោង   ១៤:០០
១.លីនស៊ខឈ៊នvសោមស៊ីថ្រ ៦០គ.ក្រ
២.ភាពផស្រងvរា៉ាន់សរា៉ាយ ៥១គ.ក្រ
៣.វា៉ាន់វឿនvChhuperWinubun៥៤គ.ក្រ
៤.ផន់ស៊ផតvខាំវណ្ណៈ ៥៧គ.ក្រ
៥.ខ្រមចាន់vVasovangWinubun៥៤គ.ក្រ
ថ្ងេ សៅរ៍ ទី២១   ខេមីនា        ពី ម៉ោង        ១៧ៈ៥០
១.សយស៊ខvសៅប៊៊នធឿន ៥៧គ.ក្រ
២.បឺតចិត្តា្រvRakThai ៥៧គ.ក្រ
៣.ព៊ទ្ធឆយរិទ្ធីvPhusangYai ៦៧គ.ក្រ
៤.នីស៊ភីvPhitUbun ៦៧គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ ទី២២    ខេមីនា      ពី ម៉ោង       ០៨ៈ០០
១.ហូស៊ភាvអានស៊ខចាន់ ៥៤គ.ក្រ
២.ផនផន់ណាត់vអ្រលីតលីម៊ី ៥៤គ.ក្រ
៣.ព៊យវណ្ណៈvKolapDam ៦៣,៥គ.ក្រ
៤.ខាំសូរិយvភួងពិសិដ្ឋ ៦០គ.ក្រ
៥.សួនចាន់នីvYorthVandy ៦៣,៥គ.ក្រ
ថ្ងេ អាទិតេយ  ទី២២    ខ េមីនា  ពី ម៉ោង       ១៤ៈ៣០
១.អឿនស៊ផន់ណាvព៊ទ្ធសម្ផស្រស ៥៤គ.ក្រ
២.ឡុងស៊ឃាvព្រជ្របណ្ឌិត ៥៤គ.ក្រ
៣.អ្រលីតភក្តីvHernfarSithnayukthai៦៣,៥គ.ក្រ
៤.លាភសំណាងvឡុងរា៉ាមី ៥៧គ.ក្រ
៥.ឡុងជិនvDangKarnwan ៦០គ.ក្រ

 សង្វៀន ភី  អិន អិន
ថ្ងេ អាទិតេយ ទី២២   ខ េមីនា   ថ្ងេម៉ោង    ១២ៈ០០
១.ព្រជ្រកក្កដាvព្រលធារា៉ា ៥៤គ.ក្រ
២.យ៉៊នដារ័ត្នvJackApichat  ៦៣,៥គ.ក្រ
៣.ព្រជ្រប៊៊នសិទ្ធvBandasakSor ៥៤គ.ក្រ
៤.ព្រជ្រម្ទ្រសខា្មាំងvអ្រណារ័ត្ន ៥៧គ.ក្រ



ថ្ងៃសុកៃ ទី២០ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

ក្រងុ មឡីានៈ កឡីាករ  Zlatan 
Ibrahimovic បាន ចាប់ ផ្ដើម 
បង្កើត កម្មវិធី មួយ ដើមៃបី  រៃ អង្គាស 
ថវិកា សមៃប់ មន្ទីរពៃទៃយ  Hu-
manitas  ខណៈ ដៃល រូប គៃ បាន 
អំពាវ នាវ ឲៃយ ពិភព លោក « រួម គ្នា 
កម្ចាត់ វីរុស កូរ៉ូណា ចៃញ ឲៃយ ឆ្ងាយ 
ពី បៃទៃស អុីតាលី »។    

មនុសៃស ជាង ៨ ៩០០  នាក់ 
បាន  ស្លាប ់ដោយ សរ វរីសុ ករូ៉ណូា 
នៅ ទូទាំង ពិភព លោក  ប៉ុន្តៃ 
បៃទៃស  អុតីាល ីជាទ ី  ដៃល កឡីា- 
ករ  Ibrahimovic កំពុង លៃង 
នៅ ក្លិប  Inter Milan នោះ បាន  
រង គៃះ ខ្លាំង ជាង គៃ បំផុត នៅ 
តំបន់ អឺរ៉ុប ។ 

បៃទៃស អុីតាលី  មន អ្នក ឆ្លង 
ជំងឺ នៃះ ជាង  ៣៥ ០០០ ករណី  
ហើយ  ក្នងុ នោះ មន អ្នក ស្លាប ់ជតិ 
៣  ០០០ នាក់   ជា តួលៃខ មួយ 
ដៃល  ខ្ពស់ជាង គៃ បំផុត ទី ២ 
បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស ចិន ។ 

កីឡាករ  Ibrahimovic បាន 
ចាប ់ផ្ដើម កម្ម វធិ ីរៃ អង្គាស កាល ព ី
ថ្ងៃ ពធុ  ហើយ រហតូ មក ដល ់ពៃល 
នៃះរូប គៃ  រៃ អង្គាស បាន ចំនួន 
ជាង  ១៥០ ០០០ អឺរ៉ូ  ខណៈ រូប 
គត់ មន បំណង រៃ អង្គាស ឲៃយ 
បាន ចំនួន ១ លាន អឺរ៉ូ សមៃប់ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ  Humanitas  ។ 

កីឡាករ រូប នៃះ បាន និយាយ 
ក្នងុ វដីៃអ ូដៃល បង្ហោះ តាម បៃពន័្ធ  
Twitter ថា៖« សួស្ដី  ខ្ញុំ ឈ្មោះ  
Zlatan Ibrahimovic។ 
បៃទៃស អុីតាលី តៃង តៃ ផ្ដល់ ឲៃយ  
ខ្ញុំ នូវ ថវិកា យា៉ាង ចៃើន  ហើយ នៅ 
ក្នុង ពៃលដ៏ អស្ចារៃយ  នៃះ  ខ្ញុំសូម 

សម្ដៃង ពី ការ គំទៃ យា៉ាង ខ្លាំង 
ចំពោះ បៃទៃស ដៃល ខ្ញុំ សៃឡាញ់ 
បំផុត នៃះ »។    

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ស៊ុយ អៃត រូប នៃះ 
បាន បន្ថៃម ថា៖«  ខ្ញុំ បាន សមៃច  
ចិត្ត  រួម គ្នា ជា មួយ មនុសៃស ដៃល 
កពំងុ ធ្វើ ការ ជា មយួ ខ្ញុ ំដើមៃបី បង្កើត 
កម្ម វិធី រៃ អង្គាស ថវិកា សមៃប់ 
មន្ទរី ពៃទៃយ  Humanitas នងិ បៃើ 
កម្លាំង ទំនាក់  ទំនង  របស់  ខ្ញុំ  ដើមៃបី  
ផៃសព្វ  ផៃសាយ  សរ នៃះ ឲៃយ  កាន់  តៃ  
ទូលំ  ទូលាយ ថៃម ទៀត  » ។

កីឡាករ  Ibrahimovic បាន 
បន្ថៃម ទៀត ថា៖« វា ជា បញ្ហោ ធ្ងន់ 
ធ្ងរ មួយ  ហើយ យើង តៃូវ ការ 
ជំនួយ ជាក់ ស្តៃង ដៃល មិន មៃន 
គៃន់ តៃ និយាយ តាម វីដៃអូ នោះ 
ទៃ ។ ខ្ញុំ ពឹង ផ្អៃក លើ សបៃបុរស ធម៌ 
របស់ មិត្ត រួម អាជីព  របស់ ខ្ញុំ  អត្ត - 
ពលិក អាជីព ទាំង អស់  និង អ្នក 
ដៃល ចង់ បរិចា្ចាគតិច  ឬ ចៃើន ទៅ 
តា ម  លទ្ធ ភាព របស់ ពួក គៃ ដើមៃបី 

កម្ចាត់  វីរុស នៃះ ចៃញ  ឲៃយ ឆ្ងាយ  » ។
កីឡាករ រូប នៃះ បាន បន្ត ថា៖« 

យើង ទាំង អស់ គ្នា ពិត ជា អាច 
ជួយ មន្ទីរ ពៃទៃយ  និង វៃជ្ជ បណ្ឌិត 
ពៃម ទាងំ  គលិាន ុបៃបដ្ឋាយកិា ដៃល 
ធ្វើ ការ ដោយ មនិ គតិ ព ីខ្លនួ ឯង ជា 
រៀង រាល់ ថ្ងៃ ដើមៃបី ជួយ សង្គៃះ  
ជីវិ ត យើង  ហើយ   ថ្ងៃ នៃះ យើង គឺ 
ជា អ្នក ដៃលបាន  ចៃក រលំៃក ជយួ  
ពួក  គៃ » ។

កីឡាករ ដដៃល នៃះ បាន បន្ត 
ទៀត ថា៖« ចូរ  យើង រួម គ្នា កម្ចាត់ 
វីរុស កូរ៉ូណា នៃះ   និងយក  ឈ្នះ 
ការ បៃកួត នៃះ   ហើយ សូម ចាំ ថា 
បៃសិន បើ វីរុស នៃះ មិន ទៅ រក  
Zlatan ទៃ  គឺ  Zlatan នឹង ទៅ 
រក វីរុស នៃះ »។ 

គួរ រឭំក ថា កៃប ខ័ណ្ឌ  Serie A 
តៃូវ បាន ផ្អាក រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣  
ខៃ មៃស ដោយ សរ បៃទៃស 
អុីតាលី ជាប់ គំង   ជា មួយ វីរុស- 
កូរ៉ូណា នៃះ ៕ AFP/SN

កីឡាករ Frank Ribery ដ្រលជាអ្នក  បាន បរិច្ចាគ ថវិកា យ៉ាង ច្រើន ដល់ ក្រមុ Fiorentina   ។ រូបថត AFP

Ibrahimovic សុ៊ត បាល់ ក្នងុ  ប្រកួត  Serie A កន្លង មក ន្រះ   ។ រូប AFP

ក្លិប Fiorentina មានអ្នក 
ឆ្លង  វីរុស កូរ៉ូណាចំនួន១០ករណី

Ibrahimovic  រៃ អង្គាស ថវិកាដើមៃបី  
ជួយ គៃូ ពៃទៃយ បៃយុទ្ធ បៃឆាំង  វីរុស កូរ៉ូណា 

 ក្រុង មីឡានៈ លោក Rocco 
Commisso ម្ចាស់ ក្លិប Fioren-
tina    លៃង នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល 
អុីតាលី  Serie A បាន  ឲៃយ  ដឹង   ថា   
សមជិក  ក្លិប ចំនួន ១០ នាក់បាន 
ធ្វើ តៃស្ត ឃើញ  វីរុស កូរ៉ូណា ក្នុង 
នោះមន  ៣  នាក់ កំពុង សមៃក 
ពៃយាបាល នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ ។ 

លោក Commisso បាន 
បៃប់បៃព័ន្ធ  Sky Sport Italia 
ពី សហរដ្ឋ អាមៃរិក ថា ៖ «ស្ថាន-  
ភាព កពំងុ តៃ អាកៃក់ ទៅៗ ដោយ- 
សរនៅ  ក្លបិ នៃះ យើង មន មនសុៃស 
បៃហៃល ១០   នាក់ បាន កើត ជំងឺ 
ដ៏ អាកៃក់ នៃះ ហើយ ក្នុង  នោះ  
សម ជ ិក របស់ យើង ៣  នាក់ 
កំពុង  សមៃកនៅ ពៃទៃយ » ។ 

កីឡាករ ក្នុង កៃុម ដៃលមន ជំងឺ 

កវូដី ១៩ នៃះគ ឺខៃសៃ បៃយទុ្ធ សញ្ជាត ិ
អុីតាលី  Patrick Cutrone ខៃសៃ- 
ការពា អាហៃសង់ទីន German 
Pezzella និង ខៃសៃបៃយុទ្ធ ស៊ៃប៊ី 
Dusan Vlahovic ។

ដោយសរ បញ្ហោ ខង លើ នៃះ 
កៃុម ដៃល មន ទី តាំង នៅតំបន់  
Tuscany នៃះ បាន ចាប់ ផ្ដើម 
បៃើបៃស ់បៃក ់ មលូ នធិ ិជយួ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ កៃុង របស់ ខ្លួន ក្នុង នោះ ក៏ 
មន  អតីត ខៃសៃ បមៃើ របស់ មន់ គក 
បារាំង     Franck Ribery ផង ដៃរ 
បាន  បរិ ចា្ចាគ ចំនួន ៥០ ០០០  អឺរ៉ូ 
បៃហៃល ៥៤ ០០០  ដុលា្លារ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 

លោក Commisso បាន 
និយាយ អរគុណ សមជិក កៃុម 
របស់ ខ្លួន សមៃប់ សនា្ដានចិត្ត ល្អ  

នៃះ  ថា ៖ « ខ្ញុំ សូម  អរគុណ Ribery 
ចំពោះ ការ បរិចា្ចាគ របស់ គត់  » ។  

ម្ចាស់ ក្លិបរូប នៃះ ក៏ បាន បញ្ជាក់  
ពី ចំនួន ទឹក បៃក់ មូល និធិ ដៃល 
ទទួល បាន ដៃរ ដោយ គត់ បាន  
បៃប់ ថា ៖ « យើង ចាប់ ផ្ដើម បាន 
យា៉ាង បៃសើរ ។ យើង ទទួល បាន 
បៃក ់ ចនំនួ ៤២ ០០០០  អរឺ៉ ូ     គជឺតិ  
បាន   ៥០០,០០០អឺរូ តាម ការ 
កំណត់ របស់ យើង  ហើយ  » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ កៃុម គូ- 
បៃជៃង Brescia ក៏ តៃូវ បាន អះ- 
អាង  ផង ដៃរ ថា    សមជកិ របស ់ខ្លនួ 
ចំនួន ២  នាក់ បាន ធ្វើ តៃស្ត 
វិជ្ជមន ជំងឺ កូវីដ ១៩  ជា ជំងឺ ដ៏ 
គៃះ ថា្នាក់ មួយដៃល បាន សម្លាប់ 
មនុសៃស ជិត ៣ ០០០ នាក់ នៅ 
បៃទៃស អុីតាលី ៕ AFP/VN



វ៉ាន់ នីឡា សម្រេច ពន្រេយា រព្រេល  
មង្គល ការ ខ្លនួ ព្រេះ ត្រេ កូវីដ ១៩ 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយសារ  ឃើញ  បទ ពិសោធគូ-  
ស្នេហ៍ជ ិត ចូល រោង ការ ជា ចេើន  បាន លុបចោល  
ឬ     ពនេយារ ពេល    ថ្ងេ    ពិសេស របស់ ខ្លនួ កេម រូប  ភាព-   
ពេួយ   បារម្ភខ្លាច  គ្មាន ភ្ញៀវ ចូល រួម ពេះ ឥទ្ធិពល  
រាត តេបាត  ពេញ សកល  លោក  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ក៏ 
ជំរុញ  ឲេយ  តារា កំប្លេង សេី កញ្ញា វ៉ាន់ នីឡា  បេចាំ   
ទូ រ   ទសេសន៍  CTN នោះ  ក៏  បានពនេយា រពេល   ពិធី- 
មង្គល  ការរបស់  ខ្លួន ពី ចម្ងាយ ផង ដេរ។ 

តារា កបំ្លេងសេ ីសម្ត ីញ៉េតៗ  មន ទេព កោសលេយ 
ខ្ពស ់  ព ីក្មេង  មន វយ័ ម្ភេឆ្នាបំុមឹៗ  កញ្ញា វ៉ាន ់នឡីា 
ដេល    ជា កូន សេី សំណព្វ  ចិត្ត លោក តា វុិចទ័រ ជា 
អ្នក  ដកឹ នា  ំកម្ម វធិ ីកមេសាន្ត     នៅ  កេមុ ហ៊នុ  CBS បាន 
បញ្ជាក់ បេប់ កាល  ពី ថ្មីៗ  នេះថា  គមេង រៀប - 
អាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់នាង នៅ     អំឡុង ខេឧសភា   
នេះ នឹង តេូវ លើក   ពេល   ទៅ  ខេ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  
វញិ ដោយសារ តេ    ក្ត ី   បារម្ភ ដចូ គ្នា  ដេល បង្កឡើង-  
ដោយជំងឺកូវីដ១៩  ។

តារា  កំប្លេងសេី វ័យ ២០ឆ្នាំ រូប- 
នេះ  បង្ហើប    ព ីមលូ  ហេតពុន េយា  រពេល    
ពិធីមង្គល  កា រ នេះ ថា៖« ចំពោះ 
មូល    ហេតុ    ដេល  នាង ខ្ញុំ និង កេុម - 
គេួសារ   សមេច  លើក ពេល  
ដោយ  សារតេ មន ហេត ុផល 
ចំនួន ២ ចំណុច     គឺ មក ពីរវ ល់ 
ការ   ងារ ចេើន  មនិ អាច ដក ឃ្លា  
បាន និង បញ្ហា   ជំងឺ-  
កូវីដ១៩  ដេល 
កំពុង តេ កើត  - 
មន    នៅ     បេទេស   
យើង ផងដេរ  
ហើយ   ការលើក-  
ពេល    មង្គល ការ 
នេះ មិន   ប៉ះ  ពាល់ 
លើចំណង  ស្នេហ៍    
របស ់   ពួក យើង  ទេ 
ពេះ     កេុម  គេួសារ 
បាន  ឯក ភាព គ ្នារ ួច-  
ហើយ ខណៈ ភ្ញៀវ ក៏ - 
មិន   ទាន់  អញ្ជើញដេរ ។ 

ចំណេក  ឯទីកន្លេង   ដេល  - 
គេង  រៀបច ំមង្គល ការ   ក ៏ 
កំពុងសមេុះ សមេួល   គ្នាដេរ ។ 

បើតាមគមេងនោះ  តារា 
កំប្លេង   វ័យ ក្មេងកញ្ញា វ៉ាន់ 
នីឡា នឹងតេូវ ចូល រោងការ 
ទៅ តាមបេពេណី ខ្មេរ  ជា- 
មួយនឹង  គូស្នេហ៍ របស់ នាង 
ដេល   ជា កូន បេុសរបស់-   
អតីត   ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ខ្មេរ-   
បេចា  ំ បេទេស កូរ៉េខង តេបូង-    
នៅ     ក្នងុ   ខេ ឧសភា ឆ្នា ំ   ២០២០  

ខង  មុខ   នេះ ប៉ុន្តេ ថ្មីៗ  នេះ កញ្ញា បាន 
ឲេយ ដឹង ថា នាង នឹ ង ពនេយា រពេល រៀប- 
ការ រហូត ទៅ ដល់ ចុង    ឆ្នាំ វិញ គឺ អាច 
នៅ ខេ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ  ២០២០ ។  
តារាកំប្លេង សេី វ័យក្មេង  មន សម្តី- 

ញ៉េតៗ មិន សូវ  ជា ចាញ់ តារាកំប្លេង 
រៀម ចេបង រួម កេុម បេចាំ ទូរទសេសន៍ 
CTN & CNC ជា កនូ សេ ី សណំព្វចតិ្ត 
លោក សុវណ្ណ ឫទ្ធី ហៅ តាវុិចទ័រ 

កញ្ញា នីឡា  មន ទំនាក់ទំនង 
ស្នេហា  ជាមួយ នឹង គូស្នេហ៍ ថ្មី 
អស់  រយៈពេល ជាង  ២ ឆ្នាំ 
មក  ហើយ   ទើប បាន កណំត ់
រក ពេល វេលា ដើមេប ីរៀប ការ 
នៅ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ  ។ 

ជាក់ ស្តេង នា ពេល ថ្មីៗ 
នេះ  ក៏ មន ករណី   លើក- 
ពេល វេលា មង្គល ការ 
របស់ តារា  ច មេៀង-    
បេុស    ១   រូប ផងដេរ គឺ 
លោក ហ៊ុន ប រិញ្ញា 
ដេ ល    នឹង តេូវ ចូល - 
រោង     ជ័យ    របស់ ខ្លួន 
នៅ   ថ្ងេ ទ ី២៨ ខេ   ម ី នា  
ឆ្នា ំ២០ ២០ ខងមខុ    
តេ លោក ក៏    បាន - 
រំសាយ   ពិធី មង្គល 
នេះ ដោយលើក- 
ពេល ទៅរៀបចំ  ថ្ងេ   
កេយ  ផង ដេរ-   
ដោយ សា រ    កង្វល់ 
រឿង  ជំងឺកូវីដ ១៩ 
ដេលកំពុងតេ 
យាយី នេះ៕ 
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សកម្មភាព បេកួតលីកកំពូល កម្ពជុា រវាង កេមុ ភ្នពំេញ កេន (ឆ្វេង) និងកេមុស្វាយរៀង កន្លង មក។ រូបសហ ការី

កញ្ញា វា៉ាន់ នីឡា និង គូ ដណ្តងឹ បេកាស ពនេយារពេល  
មង្គល ការ  នៅ ខេឧសភា ខាងមុខ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

សហព័ន្ធបាល់ ទាត់  ផ្អាក គ្រេប់  
ការ ប្រេកួត ដើម្រេបី បង្ការ កូវីដ ១៩
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ  ពេតឹ្តកិារណ៍  បេកួត  
បាល់ ទាត់ នូវ គេប់ កមេិត រួម 
មនកេប ខ័ណ្ឌ លីកកំពូល កម្ពជុា 
ពាន រងា្វាន់ សម្តេច ហុ៊ន សេន ឆ្នា ំ
២០២០ និង ការ បេកួត ជមេើស 
ជើង ឯក យុវជនអាយុ កេម ១៦ 
ឆ្នា ំ និង អាយុ កេម ១៨ ឆ្នា ំតេវូ 
បាន សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ទាត់ 
សមេចឲេយផ្អាកការ បេកួត  ជា- 
បណ្តោះអាសន្ន ដើមេបី ចូលរួម  
បងា្ការ និងទប់សា្កាត់ ការ រីក រាល- 
ដាល កូវីដ ១៩  នៅ  កម្ពជុា។

លោក កេវ សារ៉េត អគ្គ លេខ 
ធិការ  សហព័ន្ធ កីឡាបាល់ ទាត់- 
កម្ពជុា កាល ពី ថ្ងេពុធ បាន ចេញ 
លិខិតជូនដំណឹង ទៅ ដល់   បេធាន  
គណៈកម្មការ បេកួត បាល់ ទាត់ 
ជាតិ កម្ពជុា ដេល ជា អ្នក រៀបចំ 
និង គេប់ គេង ទៅ លើ ការ បេកួត 
លីកកំពូល កម្ពជុា និង  ការ បេកួត 
ពានរងា្វាន់ សម្តេច ហ៊ុនសេន ឆ្នា ំ
២០២០ ដើមេបី សុំ ឲេយ ផ្អាក ពេតឹ្ត-ិ 
ការណ៍ បេកួត ទំាង ២ នេះ។   

នៅ ក្នងុ លិខិតជូនដំណឹង នេះ 
លោក សារ៉េត បាន សរសេរ ថា៖   
«ដោយ យល់ ឃើញ អំពី ការ រីក 
រាយ ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ 
លើ  ពិភព កលោក ហើយ កម្ពជុា 
យើង ក៏ បាន  និងកំពុង ជួប បេទះ 
ផង ដេរ នោះ ដើមេបី ជា ការ បងា្ការ 
ជួយ ទប់សា្កាត់ នេ ការ រីក រាល ដាល 
ជំងឺ នេះ និងដោយ ទទួល បាន នូវ 
ការជូនដំណឹង របស់ កេសួង អប់រំ 

យុវជន និង កីឡា សហព័ន្ធ កីឡា 
បាល់ ទាត់ កម្ពជុា ជា ថ្ម ីម្តងទៀត 
បាន សមេច ផ្អាក ការ បេកួត 
លីកកំពូល កម្ពជុា និងពាន រងា្វាន់ 
សម្តេចហុ៊នសេន ឆ្នា ំ២០២០ 
ជាបណ្តោះ អាសន្ន សិន រហូត 
ដល់ មនការ ជូនដំណឹង  ពីការ 
បេកួត ជា ថ្ម»ី។

ជាមួយ គ្នា នេះ គណៈកម្មការ 
បេកួតបាល់ ទាត់ ជាតិ កម្ពុជា 
(CNCC) កាល ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍   
មេសិល មិញ ក៏ បាន ចេញ សេចក្តជូីន 
ដំណឹង មួយ ដើមេបី ឯក ភាព ទៅ 
នឹង ការ  ជូនដំណឹង របស់ សហព័ន្ធ 
កីឡា បាល់ ទាត់ កម្ពជុា (FFC) 
ពី ការ ផ្អាក ការ បេកួតនេះ ផងដេរ 
ហើយក៏ ដើមេបី ជូនដំណឹង ដល់ 
អ្នកស្នេហា វិស័យ កីឡាបាល់ទាត់  
ទំាង អស់ បាន ជេប ពី ការ ផ្អាក 
ការ បេកួត ទំាង ២ កេបខ័ណ្ឌ នេះ 
ផងដេរ។

CNCC បាន សរសេរបញ្ជាក់នៅ 
ក្នងុសេចក្ត ីជូន ដំណឹង  របស់ខ្លនួ  
ថា៖ «ដោយ យល់ ឃើញ អំពី ការ- 
រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ 
បណ្តោបេទេស មួយ ចំនួន លើ  
ពិភព លោក ហើយ កម្ពជុា យើង 
ក៏ បាន  និងកំពុង ជួប បេទះ  ផង  
នោះ គឺ ដើមេបីចូលរួម  ចំណេក  បងា្ការ 
និង ជួយ ទប់សា្កាត់ នេ ការ រីក រាល 
ដាល នេ ជំងឺ នេះ និង ដោយទទួល 
បាន លិខិត ជូន ដំណឹង ពី FFC 
ដូច្នេះ ការ បេកួតពាន រងា្វាន់ សម្តេច 
ហុ៊ន សេន ចាប់ ពី ថា្នាក់ខេត្ត វគ្គ 
១/៤ ផ្តាច់ ពេត័េ និង ការ បេកួត  

លីកកំពូល កម្ពុជា ចាប់ពី ការ 
បេកួត ក្នងុសបា្តាហ៍ ទី ៦ រហូត ដល់ 
បញ្ចប់ការ បេកួត ជើង ទី ១ នឹង 
ធ្វើ ការ ពនេយារ ពេល ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន សិន»។

យា៉ាងណ មិញ ចំពោះ ពេល 
វេលា បេកួត ឡើង វិញ CNCC 
នៅ មិនទាន់បាន បញ្ជាក់ ចេបាស់ 
នៅ ឡើយ ទេ ដោយ គេន់តេ 
បេប់ថា៖  «ចំពោះ កាលបរិច្ឆេទ 
ថ្ម ីនេ ការ បេកួតពាន រងា្វាន់ទំាង 
២ខង លើ គណៈកម្មការ បេកួត 
បាល់ ទាត់ ជាតិ កម្ពជុា នឹង ជូន 
ដំណឹង នៅ ពេល កេយ»។

ជាមួយ គ្នា នេះ លោក កេវ 
សារ៉េត ក៏ បាន ចេញ សេចក្តជូីន 
ដំណឹងមួយ ទៀត  ទៅ កាន់ បេធាន 
ដឹក នំា ការ បេកួត ជមេើសជើង- 
ឯក អាយុ កេម ១៦ ឆ្នាំ  និង 
អាយុ កេម ១៨ ឆ្នាំ ផង ដេរ 
ដោយ សំុ ឲេយ ផ្អាក ការ បេកួត ទំាង 
២ កេបខ័ណ្ឌ នេះ ដើមេបីចូលរួម  
ចំណេក   បងា្ការ និង ជួយ ទប់សា្កាត់ 
នេ  ការ រីក រាល ដាល នេ ជំងឺ កូវីដ 
១៩នេះ ដូច គ្នា ខណៈការ បេកួត 
កេបខ័ណ្ឌ U16 មន ៣២ កេមុ 
ចូល រួម ឯ U18 មាន ៣៩ 
កេមុចូល រួម  ហើយ បាន ចេកការ 
បេកួត  ជា ៨ពូលដូច គ្នា ដោយ 
បាន ចាប់ ផ្តើម ការ បេកួត ពី ថ្ងេទី 
២១ ខេធ្ន ូឆ្នា ំ២០១៩ និង គេង 
បញ្ចប់ នៅ ថ្ងេទី ២១ ខេមិថុនា ឆ្នា ំ
២០២០ នេះដូច គ្នា បុ៉ន្តេ  ពេល 
នេះ FFC បាន ពនេយារ ពេលការ  
បេកួត ទៅ ហើយ៕

តារា កំប្លេងសេ ីសេស់ ស្អាត កញ្ញា  
វា៉ាន់ នីឡា កូនសេ ីលោក សុវណ្ណ ឫទ្ធី  

ហៅ តា វិុចទ័រ  ។ រូបថត ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ 
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