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កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
ការស្នើឲ្យផ្អាកកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ
២០២០កំពុងដាក់សម្ពាធដល់ក្រុម
គណៈកម្មាធិការរៀបច.ំ..ទំព័រ២២

អ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រកម្ពុជាណ្រនាំ
វិធីបន្ថយស្រ្តសដល់អ្នកនៅផ្ទះ
ការពារឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩...ទំព័រ ១៩

គៃ ូពៃទៃយ  ចិន ចំនួន ៧ នាក់ដៃលមាន ជំនាញ ក្នងុការពៃយាបាល កូវីដ១៩  ពៃល មក ដល់ពៃលានយន្តហោះ អន្តរជាតិភ្នពំៃញ  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ  ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ ី
ឲ្រយអាជ្ញាធរខ្រត្ត ត្រៀម  
កន្ល្រងសម្រប់ព្រយា- 
បាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩

រដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់
ធារាសាស្ត្រចំនួន២៤៨៣
គម្រងសម្រប់ស្រច-
ស្រពដីជិត២លានហិកតា

នៀម ឆៃង 

ភ្នំពៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេី  - 
ហ៊ុន សេន  ឲេយ អាជ្ញា ធរ ខេត្ត   យក 
សាលា រៀន ដេល សិសេស ឈប់ - 
សមេក  ធ្វើ ជ មន្ទីរ ពេទេយ បណ្តោះ - 
អាសន្ន ខណៈ ដេលបេធាន មជេឈ - 
មណ្ឌល បេយុទ្ធ នឹង ជំងឺ ឆ្លង នេ កេសួ ង 
សុខា ភិបាល  ថ្លេង ថា  រដ្ឋាភិបា ល  
មិន មាន គោល ការណ៍ អ្វ ីផេសេង  កេ ពី 
ឲេយ ពល ករ ដេល ទើប   វលិ តេឡប ់មក 
ព ីថេ    ក្នងុ ចនំនួ ដ ៏ចេើនដោយ សារ ថេ 
បិទ  ចេក ពេដំេនតេវូ  ស្ថតិ នៅ ដច់ ដោ យ- 
ឡេក ដោយ ការ ស្ម័គេ ចិត្ត នោះ   ទេ។

លោក  ហ៊ុន សេន កាល ពី មេសិល- 
មិញ   បាន ចេញបទ បញ្ជា ជ សំឡេង  
ទៅដល់ មន្តេី ...តទៅទំព័រ  ២ 

 ឡុង  គីម មា៉ា រីតា 

ភ្នំ ពៃញ ៈ  មន្តេី កេ សួង ធន ធាន ទឹក 
និង ឧតុ និយម បាន ឲេយ ដឹង កាល ពី- 
មេសិល មិញ ថា  រាជ រដ្ឋា ភិបាល បាន 
សាង សង់ ហេដ្ឋា រចនា សម្ព័ន ធារា- 
សាស្តេ ចំនួន ២ ៤៨៣ គមេង  គិត- 
តេឹម ដំ ណាច់ ឆ្នាំ ២០១៩   សមេប់ 
សេច សេព ដំ ណាំ សេូវ  លើ ផ្ទេ ដី បេ- 
មាណ ជង  ១ ៨៣៥ ៤២២ ហកិ តា  
ក្នុង ចំ ណម ផ្ទេ ដី ដំ ដុះ ស រុប ជិត   ៣ 
លាន ហិក តា។ 

 លោក   ចាន់  យុតា្ថា  អ្នក នាំ ពាកេយ- 
កេសួង ធន ធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម 
បាន ថ្លេង  នៅក្នុង ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ក្រមុអ្នកជំនាញវ្រជ្ជសាស្ត្រចិនផ្ន្រក
 ប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៧នាក់បានមកដល់កម្ពជុ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ កេមុ អ្នក ជនំាញ វេជ្ជសាសេ្ត 
ចិន  ផ្នេក បេយុទ្ធ បេឆំង នឹងជំងឺ កូវីដ 
១៩ ចនំនួ ៧ នាក ់ បាន មក ដល ់កម្ពជុ 
ហើយ កាល ពី  ពេឹក មេសិល មិញ ដើមេបី 
ចេក រំលេក បទ ពិសោធល្ៗអ  ដល់ កម្ព ុជ  

ក្នុង កិច្ច បេឹង បេង ពេយាបាល  និងទប់ - 
សា្កាត់  ការ រីក រាល ដល នេ ជំងឺ នេះ។

កេសួង សុខាភិបាល  បាន បញ្ជាក់ 
នៅ ក្នុង សេចក្ដី បេកាស ព័ត៌ មាន ថា 
កេុម អ្នក ជំនាញ វេជ្ជសាស្តេ ទាំង នេះ 
មក កាន់ កម្ពុជ តាម ការ ស្នើ សុំ របស់ 
កេសួង សុខាភិបាល។ កេមុ អ្នក ជំនា ញ  

បាន នាំម ក ជមួយ នូវសេម ដេចំនួន  
៧ ០០០,មា៉ាស់ វះ កាត់ ចំនួន៥៨ ០ ០ ០, 
មា៉ាស់ វេជ្ជសាសេ្ត ចំនួន ៥៥ ០០០,មា៉ា ស់ 
N95 ចំនួន៥ ០០០, មួកចំនួន១៨  ៥ ០ ០, 
គមេប សេបេក ជើង ចំនួន  ១ ៣០០, អាវ-
អៀម ចនំនួ ១ ៣០០, សម្លៀក បពំាក-់ 
សុវត្ថិភាព មនេ្តី សុខាភិ បាលចំនួន   

១ ២៥០, របាំង មុខ វេជ្ជសាសេ្ត ចំនួន  
២ ០៨០,ទេ មូ៉ ម៉េតេ វាស់ កម្ដៅ បេើ អិុន- 
្រហ្វា រ៉េត  ចំនួន ៥០ និង វ៉េនតា សុវត្ថិ- 
ភាព ចំនួន ២ ២៨០។

កេសួង សុខាភិបាល  បញ្ជាក់ ថា 
កេមុ  អ្នក ជនំាញ ទាងំ ៧នាក ់នេះដកឹ នា ំ
ដោយ លោក...តទៅទំព័រ  ៤

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការ បិទ ពេំដេន គោក ទាំង- 
អស់  រវាង កម្ពជុ និង ថេ នឹង មិន ជះ ឥទ្ធ-ិ  
ពល  អ្វ ីខា្លាងំ ដល ់ការ នា ំចេញ ផលតិ ផ ល  
កសិកម្ម កម្ពុជ ទៅ បេទេស ថេ ទេ  តេ វា 
អាច  ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង សមេប់ ទំនិញ នាំ- 

ចូល មួយ ចំនួន ពី បេទេស ថេ ។ នេះ បើ 
តាម ថា្នាក់ ដឹក នាំ នេ មន្ទីរ ពាណិជ្ជកម្ម 
តាម បណា្តោ ខេត្ត មួយ ចំនួន នៅ ជប់ - 
ពេំដេន កម្ពុជ -ថេ។

កេម ហេតុ ផល ទប់ សា្កាត់ ការ រីក- 
រាល ដល នេ ជងំឺ កូវីដ ១៩ អាជ្ញាធរ ថេ 
បាន បេកាស បិទ ...តទៅទំព័រ ១០

កៃ៊ង រ៉ូមៈ  ចាប់ ពី បេទេស អុី តា លី  
បេទេស ឥណា្ឌា  រហូត ដល់ អាមេរិក  
កេុមរដ្ឋាភិ បាល ទាំង នោះ  បាន ដក់- 
ចេញ វិធាន ការ រឹត បន្តឹង កាន់ តេ ខា្លាំង 
ឡើង  ដើមេបី បញេឈប់ ការ ឆ្លង  រាល ដល - 
វី រុស កូ រ៉ូ ណា យ៉ាង ឆប់ រហ័ស  ខណៈ 
ករណ ីឆ្លង សកល  បាន កើន ឡើង ដល ់

ជង៣០០ ០០០ នាក់  កាល ពី ថ្ងេ 
អាទិតេយ  ហើយ បេទេស អាសីុ  បាន ទប់-  
សា្កាត ់រលក នេ ការ ឆ្លង រកី រាល ដល ទ ី២ 
ទៅ តាម លទ្ធ ភាព ។ 

 មនុសេស ជិត ១ ពាន់ លាន នាក់  តេូវ- 
បាន គេ រក ឃើញ ថា   ពកួ គេ បាន សា្នាក-់ 
នៅ ក្នងុ ផ្ទះ នៅ ជំុវិញ... តទៅទំព័រ ១៥

ការបិទច្រកព្រដំ្រនកម្ពជុ-ថ្រមិន  
ប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដ្រនទ្រ

ពិភពលោកបង្កើនការរឹតបន្តងឹខណៈអ្នក- 
ឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណាកើនដល់ជង៣០មុឺននាក់



តពីទំព័រ១...ពាក់ព័ន្ធអំពី
ការត្រៀមកន្ល្រងសម្រប់ព្រយាបាល
អ្នកជងំ។ឺលោកស្នើឲ្រយអាជ្ញាធរ
តាមខ្រត្តទំាងអស់យកសាលា-
រៀនធ្វើជកន្ល្រងសម្រប់ធ្វើជ
មន្ទីរព្រទ្រយបណ្ដោះអាសន្ន។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគតិថាត្រវូ

ប្រើប្រស់សាលារៀនហើយ
សាលារៀនដ្រលខ្ញុំបានធ្វើកន្លង-
មកគឺសា្អាតៗណាស់គឺនៅទីរួម-
ខ្រត្តនិងកន្ល្រងមួយចំនួនគឺយើង
យកសាលារៀនត្រម្តងអ្វីដ្រល
ជបញ្ហាបន្ទាន់គឺត្រវូជ្រើសរើស
ទីតាំងណា១ ឬ២ក្នុងខ្រត្ត
១ហើយគឺថានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធ
ទឹកភ្លើងចូលឲ្រយដល់ជបន្ទាន់
ន្រះជកិច្ចការបន្ទាន់នៅតាម
ខ្រត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់»។
លោកបន្តថា៖«ដោះស្រយធ្វើ
ម៉្រចត្រូវជ្រើសរើសសាលារៀន
ដ្រលយើងកំពុងត្របិទយកអគារ
១ឬ២គឺឲ្រយមានច្រើនបន្ទប់

រៀបចំបន្ទប់រៀបចំគ្រដើម្របីដំណើរ-
ការត្រម្តងដោយប្រើប្រស់
កមា្លាងំសរុបដ្រលអាចយកទំាង
កមា្លាំងប៉ូលិសកមា្លាំងទាហាន
និងប៉្រអឹមដើម្របីយកមកជួយ
ការងារន្រះត្រម្តងហើយជ-
ពិស្រសគឺសម្រុកដោះស្រយ
បញ្ហាតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធ
ភ្លើងចលូទៅក្នងុសាលាត្រម្តង
ហើយរៀបចំគ្រដោះស្រយគ្រ
ដើម្របីដាក់សម្រប់ទទួលអ្នកជំងឺ
ដ្រលយើងត្រវូមានការចំាបាច់»។
មន្ត្រីប្រចំានៅច្រកព្រដំ្រនចំា-

យាមក្នងុខ្រត្តកោះកងុបានឲ្រយ
ដឹងថាមុនព្រលច្រកន្រះត្រវូបាន-
បិទកាលពីព្រកឹម្រសិលមិញពល-
រដ្ឋខ្ម្ររប្រមាណ១០០នក់បាន
ត្រឡប់ចូលមកកម្ពជុវិញ។ដោយ-
សារចំនួនតិចដូច្ន្រះមន្ត្រីចតា្តាឡី-
ស័កអាចគ្រប់គ្រងបាននិងបាន
វាស់កំដៅរបស់ពួកគ្រគ្រប់គា្នា។
បុ៉ន្ត្រសមត្ថកិច្ចនៅច្រកអន្តរ-

ជតិដងូឬឡ្រមខ្រត្តបាត់ដបំង
ដ្រលសុំមនិបញ្ច្រញឈ្មោះបាន
ឲ្រយដឹងថាច្រកព្រំដ្រនន្រះត្រូវ
បានបទិកាលពីថ្ង្រទី២២មនី
វ្រលាម៉ោង០០។នៅថ្ង្របិទ
នោះពលរដ្ឋប្រមាណជិត១ពា ន់
នក់បានរង់ចំានៅមាត់ច្រកហើយ
បានសម្រកុចលូកម្ពជុវញិក្នងុ
សភពមួយដ្រលមន្ត្រីចតា្តាឡី-
ស័កមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។
លោកលីសូវា៉ាន់ប្រធាន

នយកដា្ឋានប្រយទុ្ធនងឹជងំឺឆ្លង
ន្រក្រសួងសុខាភិបាលបាន

ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាកម្ពុជមិន
មានគោលការណ៍ប្រមូលអ្នក-
ដ្រលត្រឡប់ពីក្រប្រទ្រសទៅ
ដាក់នៅដាច់ដោយឡ្រកនៅ
កន្ល្រងណាមួយទ្រ។លោកថា
ការនៅដាច់ដោយឡ្រកគឺធ្វើ
ឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រ-
ចិត្ត។«ខ្ញុំគិតថាការដ្រលគាត់
ស្ម័គ្រចិត្តនៅដាច់ដោយឡ្រក
នោះគឺល្មមគ្រប់គ្រន់ដ្ររហើយ។
សូមបញ្ជាក់ថាធម្មតាម្ររោគន្រ
ជងំឺន្រះបើអត់ច្រញរោគសញ្ញា
ឱកាសន្រការឆ្លងគឺទាបណាស់។
ដូច្ន្រះបើគាត់ធ្វើយា៉ោងម៉្រចនៅ
ឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសារយើង
ប្រើប្រស់សមា្ភារបរកិា្ខារបរភិោគ
ឲ្រយដាច់ពីគា្នាទៅមួយរយៈទៅ
ហើយប្រើកន្រស្រងក្រមាដាច់ពី
គា្នា។បើយើងអនុវត្តបានបុ៉ណ្ណងឹ
យើងកាត់បន្ថយបានច្រើន»។
លោកស្នើឲ្រយអាជ្ញាធរមូលដា្ឋាន

រួមមានម្រភូមិម្រឃុំម្រប៉ុស្តិ៍
សមាគមនននិងអ្នកស្មគ័្រចិត្ត
ជយួចុះណ្រនំអ្នកដ្រលត្រវូនៅ

ដាច់ដោយឡ្រកដោយស្មគ័្រចិត្ត
ទំាងនោះដើម្របីបញ្ចៀសការ-
រាតត្របាតនៅក្នុងសហគមន៍។
«រហតូមកដល់ព្រលន្រះយើង
នៅត្រមិនទាន់រកឃើញភ័ស្តតុាង
បញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងនៅក្នុង
សហគន៍នៅឡើយទ្រ។ប៉ុន្ត្រ
យើងមានការឆ្លងផ្ទាល់ឆ្លងក្នងុ
ស្រកុមានន័យថាគាត់ឆ្លងពីអ្នក
ដ្រលធ្វើដំណើរពីស្រុកក្រ»។
លោកសខ្រងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង

មហាផ្ទ្រកាលពីយប់ថ្ង្រអាទតិ្រយ
បានច្រញបទបញ្ជាទៅអភិបាល
ខ្រត្តទាងំអស់ឲ្រយណ្រនំបន្តទៅ
អាជ្ញាធរមលូដា្ឋានឲ្រយចុះពន្រយល់
ណ្រនំដល់ពលរដ្ឋដ្រលត្រឡប់
ពីថ្រវិញឲ្រយមានការពិនិត្រយសុខ-
ភព។សម្រប់ករណីសង្រស័យ
លោកស្នើឲ្រយដាក់អ្នកនោះនៅ
ដាច់ដោយឡ្រករយៈព្រល១៤
ថ្ង្រដោយមនិឲ្រយពកួគ្រប៉ះពាល់
ជមួយក្រមុគ្រសួាររបស់ពួកគ្រ។
លោកក្រវសុភត្រប្រធាន

មន្ទីរសុខាភិបាលខ្រត្តបន្ទាយ-
មានជ័យថ្ល្រងកាលពីម្រសិលមិញ
ថាលោកនងិក្រមុការងារកពំងុ
ពិនិត្រយសុខភពពលករប្រមាណ
ជិត១ពាន់នក់ដ្រលត្រឡប់ពី
ថ្រ។លោកថា៖«យើងកំពុង
រៀបចំសុំគោលការណ៍សម្ដ្រច
ដើម្របីថាឲ្រយគាត់ទៅខ្រត្តរបស់
គាតឬ់ទៅកន្ល្រងណា?មានគា្នា
ច្រើនដ្ររប្រហ្រលជិត១ពាន់
នក់។យើងកំពុងពិនិត្រយសុខភព
របស់ពួកគាត់ទាំងអស់»។

បើតាមគ្រហទំព័រក្រសួង
មហាផ្ទ្រអភបិាលខ្រត្តជច្រើន
កាលពីម្រសិលមិញបានដឹកនំ
កចិ្ចប្រជុំនៅតាមខ្រត្តរៀងៗខ្លនួ
ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយវិធានការទប់-
សា្កាត់ជំងឺកូវើដ១៩។នៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុលោកគួចចំរើនបាន
ដឹកនំកិច្ចប្រជុំដោយលោក
ថ្ល្រងថា៖«ប្រសិនជគា្មោនការ-
ចាំបាច់ទ្រប្រជពលរដ្ឋគ្រប់របូ
គួរត្រសា្នាក់នៅក្នងុផ្ទះរៀងៗ ខ្លួន
ដើម្របីរក្រសាសុវត្ថិភពផ្ទាល់ខ្លួន
និងចៀសឱ្រយឆ្ងាយពីជំងឺកូវើដ១៩
លើកល្រងត្រអ្នកដ្រលមានការ
ចាំបាច់។ក្រពីន្រះមន្ត្រីរាជ-
ការក៏ដោយប្រសិនបើគា្មោនការ-
ចាំបាច់ធំដុំទ្រគឺមិនបាច់ជួបជុំ
គា្នាទ្រនំគា្នាធ្វើការតាមប្រព័ន្ធ
អនឡាញនំគា្នាធ្វើការតាមទូរស័ព្ទ
ក៏បានដ្ររ»។លោកបញ្ជាក់ថា៖
«ណ្រនំឱ្រយមន្ត្រីយើងទាំង-
អស់គា្នាធ្វើជភ្នាក់ងារសន្តិសខុ
សម្រប់ការអប់រំណ្រនំឬក៏
ដាក់កំហិតទៅប្រជពលរដ្ឋឬ
មន្ត្រីគា្នាឯងណាដ្រលយើងដងឹ
ថាគាត់មានការសង្រសយ័ឬការ-
ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដ្រលអាចឆ្លង
ជំងឺកូវើដ១៩ត្រវូកា្តាប់ឱ្រយបាន»។
រដ្ឋបាលខ្រត្តព្រះសីហនុ

បញ្ជាក់ថាខ្រត្តន្រះបានរក-
ឃើញករណីវិជ្ជមានកូវើដ១៩
ចនំនួ៣៣នក់លើភ្ញៀវទ្រស-
ចរបារាំងនិងជនជតិខ្ម្ររ។
ប៉ុន្ត្រខ្រត្តន្រះនឹងមិនបិទ
ខ្រត្តទ្រ គឺបិទត្រសណា្ឋាគារ
ដ្រលភ្ញៀវទាំងនោះសា្នាក់នៅ
ប៉ុណ្ណោះ។រដ្ឋបាលខ្រត្តបន្តថា
ខ្រត្តបានត្រៀមអគារន្រមន្ទីរ-
ព្រទ្រយបង្អ្រកខ្រត្តមានចំនួន
២១បន្ទប់ស្មើនងឹ៦០គ្រនងិ
សណា្ឋាគារចំនួន២កន្ល្រងមាន
ចំនួន១០៦បន្ទប់ស្មើនឹង
២០២គ្រ។សរុបទាំងអស់គឺ
មានចនំនួ១២៧បន្ទប់ស្មើនងឹ
២៦២គ្រនិងបានត្រៀម
ទតីាងំមយួចនំនួទៀតសម្រប់
ទុកដាក់អ្នកជំងឺកូវើដ១៩។
ដោយឡ្រកនៅរាជធានីភ្នពំ្រញ

វិញអភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
លោកឃួងស្រងបានច្រញ
ស្រចក្ដីអំពាវនវមួយកាលពី
ម្រសិលមិញចំពោះពលករដ្រល
ត្រឡប់ពីប្រទ្រសថ្រដោយ
លោកស្នើនូវ៤ចំណុចរួមមាន
ការជូនដំណឹងទៅមន្ត្រីខណ្ឌ
ដ្រលពួកគ្ររស់នៅការនៅ
ដាច់ដោយឡ្រករយៈព្រល១៤
ថ្ង្រតាមការណ្រនំរបស់ក្រសួង
សុខាភិបាលទាក់ទងតាម
ល្រខដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយឬ
មន្ត្រីសខុាភបិាលមលូដា្ឋានក្នងុ
ករណីមានសញ្ញាសង្រស័យនិង
ឲ្រយមន្ត្រីមូលដា្ឋានចុះណ្រនំ
ពលរដ្ឋដ្រលទើបត្រឡប់មក
វិញឲ្រយនៅដាច់ដោយឡ្រករយៈ-
ព្រល១៤ថ្ង្រ៕

វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈក្រសងួអបរ់ំយវុជន
និងកីឡាកាលពីម្រសិលមិញ
បានជូនដំណឹងដល់សិស្រសា-
នុសិស្រស និស្រសិត និងសាធារ-
ណជនទំាងអស់ទាក់ទងនឹង
ការប្រកួតប្រជ្រងបង្កើត App
ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រដើម្របីឱ្រយបុគ្គលិក
អបរ់ំឬអាចប្រើប្រស់ផ្រស្រងទៀត
អាចទទួលនិងផ្ដល់ព័ត៌មាន
ទាក់ទងនឹងបញ្ហាជំងឺកូវើដ១៩
ដ្រលកំពុងរើករាលដាលក្នុងពិ-
ភពលោក។
ស្រចក្ដីជូនដំណឹងដ្រលចុះ-

ហត្ថល្រខាដោយលោកហង-់
ជនួណារ៉នុរដ្ឋមន្រ្ដីក្រសងួអបរ់ំ
បានឱ្រយដឹងថាការប្រកួតប្រជ្រង
បង្កើតAppន្រះមានឈ្មោះថា
«KhmerEducationCov-
id-19App»ស្ថិតក្រមមូល-
និធិ«ការស្រវជ្រវគំនិតច្ន្រ-
ប្រឌិតនិងនវានុវត្ដន៍» របស់
ក្រសួងអប់រំ។ស្រចក្ដីជនូដណំឹង
បញ្ជាកថ់ា«គោលដៅចម្របងន្រ
ការប្រកួតប្រជ្រងន្រះគឺបង្កើត
«KhmerEducationCov-
id-19App»ដ្រលអាចដឡំើង
នៅលើទរូសព័្ទដ្រនងិអាចប្រើ-
ប្រស់បានទំាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដ-ិ
ការiOSនិងAndroid»។
តាមស្រចក្ដីជូនដំណឹងន្រះ

អ្នកដ្រលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវ-
សរស្ររឯកសារទស្រសនទាន
មួយដោយបងា្ហាញពីក្របខ័ណ្ឌ
និងគោលគំនិតន្រការបង្កើត

Appន្រះ។ក្រសួងនឹងជ្រើស-
រើសនិងផ្ដល់រងា្វាន់ជូនដល់
សា្នាដ្រឯកសារទស្រសនទានល្អ
ចំនួន១០ដោយប្រក្ខជនឬក្រមុ
នមីយួៗនងឹត្រវូទទលួបានថវ-ិ
ការងា្វាន់២លានរៀលនិងបណ្ណ-
សរសើរចនំនួ១ខណៈប្រក្ខជន
ឬក្រុមប្រក្ខជននីមួយៗដ្រល
ជប់ជយលាភីសា្នាដ្រល្អជងគ្រ
ដើម្របីបង្កើតជ«KhmerEdu-
cationCovid-19App»ផ្លវូការ
នឹងត្រូវបានរងា្វាន់ចាប់ពី២០
លានរៀលទៅ៤០លានរៀល
និងបណ្ណសរសើរចំនួន១។
ក្រសួងឱ្រយដឹងទៀតថាកម្មវិធី

ន្រះបើកទូលាយដល់សាធា-
រណជនទូទៅដោយប្រក្ខជន
អាចចូលរួមប្រកួតជលក្ខណៈ
បគុ្គលឬជក្រមុបានដោយមនិ
មានកំណត់សមាជិកនិងជំនញ
ឡើយ។បុ៉ន្ដ្រក្រសួងលើកទឹក-
ចិត្ដដល់ប្រក្ខជនដ្រលមានសមា-
ជិកក្រុមគួរមានជំនញខុសៗ 
គា្នាដើម្របីអាចផ្ដល់គំនិតទូលំ-
ទូលាយក្នងុការបង្កើតAppន្រះ។
យា៉ោងណាក្ដីក្រសួងអប់រំ

តម្រវូឱ្រយ«KhmerEducation
Covid-19App»មានលក្ខណ-
សម្របត្ដិដ្រលអាចផ្ដល់ស្រវា
យា៉ោងហោចណាស់៥ ដូចជ
«ព័ត៌មានទូទៅស្ដីពីជំងឺកូវើដ-
១៩»ក្នងុនោះមានប្រវត្ដិន្រការ
ផ្ទុះជំងឺកូវើដ១៩(Epidem-
iology)រោគសញ្ញា(Signs
andSymptoms)មូលហ្រតុ
ន្រការឆ្លងរោគ(Cause)ការ

ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ(Diagnosis)
ការបងា្ការនិងការការពារ(Pre
vention)ជដើម។ក្រសួងក៏
តម្រវូឱ្រយAppន្រះមាន«បច្ចុប្របន្ន-
ភពន្រជំងឺ និងការរើករាល-
ដាល»ផងដ្ររដើម្របីឲ្រយអ្នកប្រើ-
ប្រស់អាចទទួលព័ត៌មានពិត-
ប្រកដនិងទាន់ហ្រតុការណ៍
ដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយដោយរាជរដា្ឋា-
ភិបាលនិងសា្ថាប័នជំនញជ-
ពសិ្រសក្រសួងអប់រំនិងក្រសួង
សុខាភិបាលស្ដីពីសា្ថានភពន្រ
ការរកឃើញករណីឆ្លងជងំឺនងិ
វិធានការចូលរួមគ្រប់គ្រងទប់-
សា្កាត់និងបងា្ការ។
ក្រពីនោះក្រសួងអប់រំក៏

តម្រវូឱ្រយAppន្រះមានលក្ខណ-
សម្របត្ដិផ្រស្រងផងដ្ររ ដូចជ
«ការតាមដានដណំើរនងិប្រវត្ដិ
ន្រការធ្វើដណំើរ»។មាននយ័ថា
អ្នកប្រើប្រស់Appន្រះ អាច
កត់ត្រពីប្រវត្ដនិ្រការធ្វើដណំើរ
របស់ខ្លួន (Tracking the-
travel history) ហើយប្រ-
សិនបើអាចគឺការប្រើសមត្ថ-
ភពFacial Recognition
របស់ទូរស័ព្ទដើម្របីកត់ត្រមុខ
ឬអត្តសញ្ញាណមនុស្រសដ្រល
ខ្លួនបានជួបក្នុងរង្វង់៣ម៉្រត្រពី
ខ្លួន(ប្រសិនបើអ្នកប្រើApp
ន្រះបានថតរូប)និងមានភ្ជាប់
ជមយួ«ការស្នើសុំជនំយួ»ក្នងុ
ករណីចាំបាច់បំផុតដោយអ្នក-
ប្រើអាចចុចលើប៊ូតុងណាមួយ
ដើម្របីផ្ញើសារខ្លីៗ ឬរាយការណ៍
ជបន្ទាន់បើមានសង្រសយ័ពីជងំឺ
កូវើដ១៩ន្រះ។
ជុវំញិករណីជងំឺកវូើដ១៩ន្រះ

លោករស់សវុាចាអ្នកនំពាក្រយ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
មិនបានអតា្ថាធិប្របាយបន្ថ្រមទ្រ
កាលពីម្រសលិមិញដោយលោក
បានស្នើអ្នកសារពត័៌មានយោង
ខ្លឹមសារទាំងស្រុងន្រស្រចក្តី-
ណ្រននំនរបស់ក្រសងួអបរ់ំ
យុវជននិងកីឡា។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សូមម្រតា្តា

ពិនិត្រយលទ្ធភពបង្វ្ររមំុការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយដោយបន្ថ្រមខ្លឹមសារ
ស្តីពីវិធានការលើកកម្ពស់អន-
ម័យរបស់បុគ្គលិកអប់រំគ្រប់-
លំដាប់ថា្នាក់និងសិស្រសានុសិស្រស
គ្រប់កម្រិតសិក្រសាដោយយោង
លើប្រភពព័ត៌មានក្រសួងអប់រំ
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គ-
ការសុខភពពិភពលោកស្តីពី
វិធានការទប់សា្កាត់ការរាលដាល
កូវើដ១៩។ទង្វើន្រះអាចមាន
គុណតម្ល្របន្ថ្រមសម្រប់គ្រប់
ភគីពាក់ព័ន្ធ»៕
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រ.ី..ក្រសួងអប់រំជូនដំណឹងពីការបង្កើត
Appចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានពីកូវីដ១៩

...ធម្មតាមេរោគនេជំងឺនេះបើអត់ចេញរោគ-
សញ្ញាឱកាសនេការឆ្លងគឺទាបណាស់។ដូច្នេះបើគាត់
ធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅឆ្ងាយពីសមាជិកគេសួារយើងបេើបេស់
សមា្ភារបរិកា្ខារបរិភោគឲេយដាច់ពីគា្នាទៅមួយរយៈទៅ...



គឹមសារំុ

ភ្នពំេញៈសាលាឧទ្ធរណ៍កាល
ពីម្សិលមិញបានសម្ចតម្កល់
ទោសឲ្យលោកគង់ម៉ាស់សម-
ជិកកុ្មការងារអតីតគណបក្ស
សង្គះ្ជាតិខ្ត្តសា្វាយរៀងជាប់
ពន្ធនាគារ១ឆ្នាំកន្លះដដ្ល
បនា្ទាប់ពីជំនំុជម្ះកាលពីថ្ង្ទី
១៧ខ្មីនាពាក់ព័ន្ធបទប្មថ
និងញុះញង់ឲ្យមនភាពវឹកវរ
ប្ពឹ្ត្តកាលពីអំឡុងខ្ម្សា
ដល់ខ្តុលាឆ្នាំ២០១៨នៅ
រាជធានីភ្នព្ំញ។
លោកចៅក្ម ញូង ធុល

ប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាជំនំុជម្ះបាន
អានសាលដីកានៅចំពោះមុខ
លោក គង់ ម៉ាស់ថាក្យ
ពីបានសួរដ្ញដោលជនជាប់-
ចោទនិងក្យពីបានសា្តាប់ការ
សន្នដិ្ឋានរបស់ម្ធាវី និងពីតំ-
ណាងមហាអយ្យការអមសាលា
ឧទ្ធរណ៍មកកុ្មបឹ្ក្សាជំនំុជម្ះ
យល់ឃើញថាក្នងុព្លជំនំុ-
ជម្ះជនជាប់ចោទបានសារ-
ភាពថាខ្លនួពិតជាបានសរស្រ
និងបង្ហោះសារក្នងុន័យប្មថ

រិះគន់ដល់ថា្នាក់ដឹកនំារាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពជុាប្កដម្ន។
លោកបន្តថាបើទោះជាជនជាប់
ចោទសារភាពទទួលសា្គាល់កំ-
ហុសក្តី ត្ការសម្ចផ្តនា្តា-
ទោសរបស់សាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំព្ញ គឺមនកមិ្តអតិ-
បរមន្ទោស(បទញុះញង់ឲ្យ
មនការរីសអើងដោយច្បាប់
កមិ្តទោសពី១ឆ្នាំទៅ៣ឆ្នាំ)។
ចំណ្កបទប្មថក៏កុ្មបឹ្ក្សា
ជំនំុជម្ះយល់ថាការផ្តនា្ទាទោស
របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្ន-ំ
ព្ញតាមមត្៤៩៦និង៥០២
(ច្បាប់កមិ្តទោសជាប់ពន្ធ-
នាគារពី១ថ្ង្ទៅ៦ថ្ង្)ន្ក្ម
ព្ហ្មទណ្ឌន្ះក៏មនលក្ខណៈ
តឹ្មតូ្វតាមច្បាប់ដ្រ។
លោកថ្លង្ថា៖«ដូច្នះ្តុលា-

ការសម្ចតម្កល់ទោសដល់ជន-
ជាប់ចោទ១ឆ្នាំ៦ខ្ដដ្ល។បើ
ជនជាប់ចោទមិនសុខចិត្តមន
សិទ្ធិប្តងឹទៅតុលាការកំពូលគិតពី
ថ្ង្ប្កាសសាលដីកាន្ះ១ខ្»។
លោកគង់ម៉ាស់បានថ្លង្

បនា្ទាប់ពីដើរច្ញពីបន្ទប់សវនា-
ការ ពីម្សិលមិញថាលោកមិន

អាចទទួលយកការសម្ចដ្ល
សាលាឧទ្ធរណ៍មិនបន្ថយទោស
តាមការស្នើសំុរបស់លោកន្ះ
បានទ្។លោកថា៖«ទោះទោស
ខ្ញុំនៅសល់ត្៤ខ្ទៀតក្តីខ្ញុំនឹង
ពិភាក្សាជាមួយម្ធាវីរបស់ខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំនឹងប្តងឹសារទុក្ខទៅតុលា-
ការកំពូលបន្តទៀត»។
ស្្តមី្នាក់អាយុ២៨ឆ្នាំ ដ្ល

ជាភរិយារបស់លោកគង់ម៉ាស់
បានថ្លង្បនា្ទាប់ពីដើរច្ញពី
បន្ទប់សវនាការពីម្សិលមិញថា
តុលាការមិនបានផ្តល់យុត្តធិម៌
ដល់ប្តីរបស់អ្នកសី្នោះទ្ ពី
ព្ះប្តីរបស់អ្នកសី្មិនបានធ្វើ
អ្វីបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គម
នោះទ្។
បើតាមកំណត់ហ្តុរបស់

តុលាការលោកគង់ម៉ាស់អាយុ
៣២ឆ្នាំបានប្ើ និងបង្កើត
គណនីហ្វស្បុ៊កចំនួន៥ហើយ
បានសរស្ររិះគន់ដល់ប្មុខ
រាជរដ្ឋាភិបាលប្ពឹ្ត្តនៅរាជ-
ធានីភ្នព្ំញក្នងុអំឡុងខ្ម្សា
និងខ្តុលាឆ្នាំ២០១៨។ក្យ
ឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចក៏បាន
រកឃើញខិត្តប័ណ្ណចំនួន១០មឺុន

សន្លកឹនៅខ្ត្តសា្វាយរៀងដ្ល
នៅក្នងុខិត្តប័ណ្ណនោះមនសរស្រ
ក្នងុន័យជាការញុះញង់។
សំណំុរឿងន្ះតូ្វបានសាលា

ដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញប្កាស
សាលក្មនៅថ្ង្ទី១៨ខ្តុលា
ឆ្នាំ២០១៩សម្ចផ្តនា្ទាទោស
ឈ្មោះគង់ម៉ាស់ដក់ពន្ធនាគារ
១ឆ្នាំ៦ខ្ក្មការចោទប្កាន់
ពីបទប្មថនិងញុះញង់ឲ្យមន
ការរីសអើងតាមបញ្ញត្តិមត្
៤៩៦និងមត្៥០២ន្ក្ម
ព្ហ្មទណ្ឌ។ដោយសារត្អ្វី
ដ្លលោកគង់ម៉ាស់បាន
បង្ហោះនៅលើហ្វស្បុ៊ករបស់

លោកបានចម្លងឬក៏ច្ករំល្កពី
ហ្វស្បុ៊ករបស់ថា្នាក់ដឹកនំាអតីត
គណបក្សសង្គះ្ជាតិមនដូច-
ជាលោកសមរង្សីុ, លោកហូរ
វ៉ាន់និងលោកកាក់គុម្ភាក៏តូ្វ
បានតុលាការសម្ចផ្តនា្ទាទោស
ដក់ពន្ធនាគារក្នងុម្នាក់ៗ ១ឆ្នាំ៨
ខ្ផងដ្រដោយចោទពីបទផ្តើម
គំនិតញុះញង់ឲ្យមនការរីស-
អើងតាមបញ្ញត្តមិត្៤៩៦,
៥០២ន្ក្មព្ហ្មទណ្ឌ និង
បងា្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លនួ
លោកសមរង្សីុ,លោកហូរវ៉ាន់និង
លោកកាក់គុម្ភាដើម្បីយកមក
ផ្តនា្ទាទោសដក់ពន្ធនាគារ៕
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ការប្រារព្ធទិវា១ម៉ោងសម្រាប់ភពផ្រានដីត្រាវូប្ដរូទៅធ្វើតាមអនឡាញ
វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈកស្ងួបរិសា្ថាននងិ
អង្គការWWFកម្ពុជាសម្ច
ផ្អាកការជួបជំុប្រព្ធទិវ១ម៉ាង
សម្ប់ភពផ្នដីតាមទីសា-
ធារណៈដល្គង្ធ្វើនៅថ្ងទ្ី
២៨ខ្មីនាខាងមុខន្ះប៉ុន្ត្
បានបង្វ្រមកប្រព្ធទិវន្ះតាម
រយៈអនឡាញគហ្ទពំរ័ហ្វស្-
ប៊ុករបស់ក្សួងនិងអង្គការ
ពម្ទាងំដគ្ូបព្ន័្ធផស្ព្វផស្ាយ
វិញដើម្បីបញ្ចៀសការឆ្លងរាល-
ដលន្ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកន្ត្ភក្ត្រដ្ឋល្ខា-

ធិកានិងជាអ្នកនំាពាក្យក្សួង-
បរិសា្ថានថ្ល្ងប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍
កាលពីមស្លិមញិថាការបរ្ព្ធ
ទិវ១ម៉ាងសម្ប់ភពផ្នដី
ក្នងុឆ្នាំន្ះគឺមនិមនការរៀបចំ
ធ្វើនៅតាមទសីាធារណៈដចូឆ្នាំ
មុនៗទ្បុ៉ន្ត្តូ្វបង្វ្រទៅប្រព្ធ
ពិធីតាមរយៈអនឡាញវិញ។
លោកថ្លង្ថា៖«យើងធ្វើតាម

រយៈអនឡាញលើបណា្ដាញ
ទំនាក់ទំនងសង្គមដោយសារត្
បញ្ហោន្ការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង-
កូវីដ១៩ គឺយើងមិនអាចរៀបចំ
ការជួបជំុណាមួយបានទ្។ដូច្នះ្
ការធ្វើយុទ្ធនាការ១ម៉ាងសម្ប់
ភពផ្នដីគឺតូ្វធ្វើដដ្លបុ៉ន្ដ្ធ្វើ
តាមអនឡាញដោយមិនមន

ការជួបជំុដើម្បីមនសុវត្ថិភាព
ចំពោះការប្រព្ធទិវន្ះ»។
យា៉ាងណាក្ដីលោកភក្ត្

បានបញ្ជាក់ថាទិវមួយន្ះ
មនសារៈសខំាន់ណាស់ព្ះ
ជាការបណ្ដុះសា្មោរតីឱ្យពលរដ្ឋ
ស្ឡាញ់ភពផ្នដីតាមរយៈ
ការដំដើមឈើការបញ្ឈប់ការ-
បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការ-
សន្សំសំច្ការប្ើប្ស់ថាម-
ពលអគ្គិសនីការប្ើប្ស់
សម្ភារដ្លអាចសន្សំសំច្
ថាមពលអគ្គសិនីនិងការបញ្ឈប់
ការប្ើប្ស់បា្លាស្ទិកជាដើម។
លោកបានបន្តថាទោះបីការ-

ប្រព្ធទិវ១ម៉ាងសម្ប់ភព-

ផ្នដីឆ្នាំន្ះមិនបានធ្វើឡើង
ដូចរាល់ឆ្នាំក្ដី ក៏ប៉ុន្ដ្ក្សួង-
បរិសា្ថានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋ
ឲ្យចូលរួមអនុវត្ដប្រព្ធទិវន្ះ
នៅតាមគហ្ដ្ឋានរៀងខ្លនួតាម
រយៈការបិទចរន្តអគ្គិសនីរយៈ-
ព្ល១ម៉ាងចាប់ពីម៉ាង៨
កន្លះដល់ម៉ាង៩កន្លះយប់
ដើម្បីចូលក្នុងទិវន្ះ។
លោកភក្្តាបានបន្ថ្មថា៖

«ទវិន្ះគជឺាការចលូរមួបណ្ដុះ
សា្មោរតីរបស់ប្ជាពលរដ្ឋឱ្យ-
ស្ឡាញ់ភពផ្នដី ចូលរួម
ការពារភពផ្នដីកុំបំពុលបរិ-
សា្ថានតាមរយៈសំណល់បា្លាស្ទកិ
និងចូលរួមកាត់បន្ថយការបំ-

ពុលបរិសា្ថានអាកាសធាតុ។
ដូច្ន្ះការងារទាំងន្ះក្សួង
បរិសា្ថាននិងអង្គការដ្គូនឹង
បន្តធ្វើយទុ្ធនាការន្ះតាមរយៈ
អនឡាញ និងតាមបណា្ដាញ
សង្គមផ្ស្ងៗ ទៀត»។
លោកទព្អសា្នារទិ្ធបធ្ាន

កិច្ចការសាធារណៈន្អង្គការ
WWFកម្ពជុាបានឱយ្ដងឹកាល
ពីម្សិលមិញដ្រថាទិវ១ម៉ាង
សម្ប់ភពផ្នដីជាព្ឹត្តិការ-
ណ៍សង្គមបរិសា្ថានមួយដ្ល
ត្ូវបានប្រព្ធធ្វើជារៀងរាល់
ឆ្នាំដោយមនមនសុស្រាប់លាន
នាក់នៅជុំវិញពិភពលោក
ចូលរួមក្នុងនោះក៏មនពលរដ្ឋ
កម្ពុជានៅគ្ប់ស្ទាប់ក្នុង
សង្គមផងដ្រ។
លោកបន្តថា៖ «ទិវន្ះវ

គឺជាឱកាសមួយដ្លសាមញ្ញ-
ជនទាំងអស់ប្រព្ធនិងអបអរ
នូវក្តីស្ឡាញ់របស់ពួកគ្
ចំពោះបរិសា្ថាននិងធម្មជាតិ
ព្មទាំងប្រព្ធការប្ត្ជា្ញាចិត្ត
របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសកម្មភាព
ដ្លនាំឱ្យមនការផ្លាស់ប្តូរជា
វិជ្ជមន។ទិវ១ម៉ាងសម្ប់
ភពផន្ដីបង្បួបង្មួមនសុស្
ទាំងអស់ដើម្បីការពារភព-
ផ្នដីរបស់យើង»។
លោកទព្អសា្នារទិ្ធបានឱយ្

ដងឹថាដោយសារត្ការបរ្ព្ធ

ទិវឆ្នាំន្ះធ្វើតាមរយៈអនឡាញ
ដូច្នះ្អង្គការWWFកម្ពជុាបាន
ជ្ើសរីសយកគ្ហទពំរ័ហ្វស្ប៊កុ-
ផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាគោលក្នុង
ការផស្ព្វផស្ាយសកម្មភាពនានា
នយ្ទុ្ធនាការន្ះនងិមនការ-
ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយច្ករំល្ក
ដោយក្សួងបរិសា្ថាននិង
ដ្គូសហការមួយចំនួនទៀត
ផងដ្រ។
លោកស្ងទៀកនាយក-

អង្គការWWFប្ចំាកម្ពជុាបាន
បញ្ជាក់តាមរយៈវដី្អឃូ្លបីមយួ
មនរយៈព្លជិត៤នាទីថាទិវា១
ម៉ាងសម្ប់ភពផ្នដីគឺជា
ចលនាបរិសា្ថានសកលដ៏ធំមួយដ្ល
រៀបចំដំបូងកាលពីឆ្នាំ២០០៧
នៅទីកុ្ងសីុដនីប្ទ្សអូស្្ដា-
លី។បនា្ទាប់មកមនប្ទ្ស
ចនំនួ១៨០នៅក្នងុពិភពលោក
បានរៀបចំប្រព្ធទិវន្ះជា
រៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមបណា្ដា
ទីក្ុងចំនួនជាង៧០០០។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ទិវ

ន្ះ រៀបចំឡើងក្នុងគោល-
បំណងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្ដប្ជា-
ពលរដ្ឋទូទៅ និស្សិត យុវជន
សហគ្សឯកជនអង្គការ-
សមគមមិនម្នរដ្ឋាភិបាល
និងសា្ថាប័នរដ្ឋនានាដើម្បីធ្វើ
សកម្មភាពអ្វីមួយជាវិជ្ជមន
សម្ប់ភពផ្នដី»៕

ការបេរព្ធទិវាសមេប់ភពផេនដីនាពេលកន្លងមក។រូបថតហុងមិនា

លោកគង់ម៉ាស់(កណ្តាល)នៅឧទ្ធរណ៍ពីមេសិលមិញ។រូបថតគឹមសារុំ

ឧទ្ធរណ៍តម្កល់ទោសសកម្មជនអតីតបក្រាសសង្គ្រាះជាតិម្នាក់ឲ្រាយជាប់គុក១ឆ្នាំកន្លះ

រយៈព្រាលជាង២០ថ្ង្រា
ក្នងុខ្រាន្រាះមនុស្រាសជាង
១០០នាក់ស្លាប់ដោយ
គ្រាះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ឃុតសុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ ក្នុងរយៈព្ល៣
សបា្ដាហ៍ន្ខម្នីាឆ្នានំ្ះគ្ះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវ
បានបណា្ដាលឲ្យមនុស្ស១០៩
នាក់សា្លាប់និង២៨៩នាក់ទៀត
រងរបួសធ្ងន់និងស្ល។ន្ះបើ
យោងតាមទិន្នន័យដ្លភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្តិ៍ទទួលបានពីគណៈកម្មោ-
ធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍
ផ្លូវគោកពីម្សិលមិញ។
លោកឈួន វ៉ុន អ្នកនាំពាក្យ

គណៈកម្មោធិការជាតិសុវត្ថិភាព
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកបប្់ភ្នពំញ្-
ប៉ុស្តិ៍ថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាល
ដកច់ញ្នវូយន្តការរតឹបន្តងឹការ-
អនវុត្តចប្ាប់ចរាចរណ៍ដោយមន
ការដក់ពងយ្កម្លាងំនគរបាល-
ចរាចរណ៍នៅតាមគោលដៅ
សខំាន់ៗ លើដងផ្លវូនានាពសិស្
នៅព្លមនការផ្សព្វផ្សាយពី
អនុក្ឹត្យថ្មីស្ដីពីការផកពិន័យ
អន្តរការណ៍ចំពោះបទល្មើស
ចរាចរណ៍មក អត្គ្ះថា្នាក់
ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លវូបានធា្លាក់
ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់។
លោកថ្ល្ងថា៖«ចាប់ពីថ្ងទ្ី១

ដល់ថ្ង្២៣ខ្មីនាឆ្នាំ២០២០
ន្ះគ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើ
ដងផ្លវូបានសម្លាប់មនសុស្១០៩
នាក់និង២៨៩នាក់ទៀតបានរង-
របួសធ្ងន់និងស្ល។ចំនួនន្ះ
មនការថយចុះគរួឲយ្កត់សម្គាល់
បើធៀបទៅនងឹខ្កមុ្ភៈឆ្នាំ២០២០
ដ្លមនជនរងគ្ះសា្លាប់
ដោយគ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន
១៣៩នាក់នងិ៣៨៣នាក់ទៀត
រងរបួសធ្ងន់និងស្ល»។
លោកបន្តថាចំនួនជនរងគ្ះ

ដ្លសា្លាប់និងរបួសដោយសារ
ការបើកបរឬរួមដំណើរតាមម៉ូតូ
មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅត្
បន្តកើតមនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
ផងដ្រ។ក្នុងចំណោមជនរង-
គ្ះដ្លសា្លាប់និងរបួសសរុប
៣៩៨នាក់មនអ្នកមិនពាក់មួក
សុវត្ថិភាពចំនួន២៤៣នាក់។
លោកគឹមបញ្ញា នាយក

អង្គការមូលនិធិបងា្ការរបួសអាសុី
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្ចន្ទថា
កយ្ពល្កស្ងួសខុាភបិាល
ក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកបានដក់ច្ញស្ចក្ដី-
ណនំ្ាមួយចំនួនអំពីវធិានបងា្ការ
សុខភាពពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
លំហូរចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវ
ក្នងុផ្ទ្បទ្ស្មនការថយចុះ។
ពិស្សចាប់តំាងពី...តទៅទំព័រ៥
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ជបុ៉នផ្តល់ជំនួយប្រមាណ$៣១០លានទៀតសម្រប់គម្រងហិរញ្ញប្របទានចំនួន៥
រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈជបុ៉ន  ផ្តល់ ជំនួយ អភិ  - 
វឌៃឍន៍ បៃមាណ៣១០ លាន ដុលា្លារ  
អាមៃរកិ បន្ថៃម ទៀត ដល ់កម្ពជុា  
សមៃប់ គមៃង ហិរញ្ញបៃបទាន 
ឥត សំណង ចំនួន៣ គមៃង និ ង 
ឥណទាន ២ គមៃង ដោយ គមៃង  
ទំាង នៃះតៃវូ បាន  រដ្ឋា  ភិបាលអះ-  
អាង ថា  នឹង ជួយ ឱៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពជុា  
មាន ការ អភិវឌៃឍ បន្ថៃម ទៀត។ 

លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន នងឹ ធ្វើ ជា អធបិត ី ក្នងុ ពធិ ី
ចុះហត្ថលៃខាលើ លិខិត ប្តរូ សា រ  
ស្តីពី ការ ផ្តល់ ជំនួយ អភិវឌៃឍន៍ 
ជប៉ុន នៅ ថ្ងៃ  ទី ២៤  ខៃ មីនា នៃះ 
ខណៈ ដៃលលិខិត ប្តូរសារ នៃះ  
ន ឹ ង ចុះ ហត្ថលៃខា  ដោយ លោក  
បៃក់  សុខុន រដ្ឋមន្តៃ ីការ បរទៃ ស 
និង លោក មិកា មិ មា៉ាសា ហុីរ៉ូ 
(Mik ami Masahiro) ឯក- 
អគ្គរាជ ទតូ ជប៉នុ បៃចាំ កម្ពជុា ។ 
កៃសួង ការបរទៃស បញ្ជាក់ ក្នុង 
សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន កាល ព ី
ថ្ងៃ ចន្ទថា ហិរញ្ញបៃបទាន ឥត សំ ណ ង 
គ ឺសមៃប ់អនវុត្ត គមៃង ពងៃកី 
បៃព័ន្ធ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក សា្អាត ក្នងុ កៃ ុង   
តាខ្មៅដៃល មាន ទឹក បៃក់ បៃមា ណ  
៣១ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិកគ មៃ ង 
សមាហរណកម្ម ការ បោស សមា្អា  ត 

មីន និង សង្គៃះ ជន ពិការ ដោ យ-    
សារ មីន  ដៃល មាន ទឹក បៃក់ 
បៃមាណ  ៩ លាន ដុលា្លារ  ។

គមៃង ម ួយ ទៀត  គ ឺគមៃង 
កម្មវិធី អភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច និង សង្គ ម 
ដៃល មាន ទឹក បៃក់ បៃមា ណ  ២,  ៧  
លាន ដុលា្លារ ។ កៃសួង ការ បរទៃ    ស 
បញ្ជាក់ ថា ចំណៃក ឯ គមៃង 
ឥណទាន សមៃបទាន វិញគឺ សមៃ ប់ 
អនុវត្ត គមៃង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើ ង  
នវូ ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៥ដណំាក ់កា ល 
ទ ី២ព ីធ្លាម្អម ដល ់បាត ់ដបំង ន ិង 
ពី  សិរី សោភ័ណ ដល់ កៃងុ បោ៉ាយ- 
ប៉ៃតដៃល មាន ទឹក បៃក់ បៃមា ណ  
១៦១ លាន ដុលា្លារ និង ដំណាក់ - 
កាល ព ី៣ចាប ់ព ីពៃក កា្តាមដ ល ់
ធ្លាម្អម ដៃល មាន ទឹក បៃក់ បៃមា ណ 
១០៦,៥ លាន ដុលា្លារ ។

កៃសួង បញ្ជាក់ ថា៖«ហិរ ញ្ញ បៃប - 
ទាន ឥតសណំង  នងិ ឥណទាន 
សមៃបទាន  ដៃល ផ្តល់ ដោយ រដ្ឋា  - 
ភបិាល ជប៉នុ នៃះ  នងឹ ជយួ លើក 
កម្ពស់ បន្ថៃម ទៀត នូវ កា រអភិវ ឌៃឍ  
សៃដ្ឋកិច្ច និង សង្គម  នៃ ពៃះ រាជា  - 
ណាចកៃ កម្ពជុា ហើយ ពៃម ទា ំង 
ពងៃកី ទនំាក ់ទនំង មតិ្ត ភាព នងិ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្តកិារ រវាង បៃជា  - 
ជាតិ ទាំង ២ផង ដៃរ»។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី២០ ខៃ មីនា ជបុ៉ ន 
បាន ចុះ ហត្ថលៃខា   ផ្តល ់ជនំយួ 

ឥតសំណង ជាង ៣១០០០០ 
ដុលា្លារ  សមៃប់ អនុវត្ត គមៃង  
ចំនួន ៤ ក្នងុ ការ   សាងសង់ បរិកា្ខារ  - 
សុខាភិបាល ការ សា្តារ បៃព័ន្ធ 
ធរាសាស្តៃ ឡើងវិញ និងការ-  
ដំឡើង ឧបករណ៍ ជំនួយ ដើមៃបី 
ផ្តល់ ភាព ងយ សៃួល ដល់ ជន 
មាន ពិការ ភាព រាង កាយ ។  

សា្ថាន ទូតជប៉ុន  បញ្ជាក់ ក្នុង 
សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មីនាថា សមៃប់ 
គមៃង សាងសង់ អគារ សម្ភព 
ក្នងុ មណ្ឌល សខុភាព កពំង ់ល្ពៅ 

ខៃត្ត បាត់ ដំបងជបុ៉ន ផ្តល់ ជំនួ យ  
បៃមាណ  ៨៦០០០ ដុលា្លារ ដៃ ល 
នឹង ធនា ឱៃយ បាន នូវ បរិសា្ថាន សមៃ ល   
កូន មាន សុវត្ថភិាព និង សម សៃ ប 
ជាង មុន។  ក្នុង គមៃង សាង  - 
សង់ មណ្ឌល សុខភាព លៃបំាង មួ យ 
ក្នងុ ខៃត្ត រតនគិរីជបុ៉ន ផ្តល់ ជំនួ យ 
បៃមាណ ៩១០០០ ដុលា្លារ  ។

សា្ថាន ទូតជប៉ុន  បញ្ជាក់ ថា៖  
«បៃជាជន បៃមាណ  ៣៥០០ នា ក់  
ក្នងុ តបំន ់គៃប ដណ្តប ់នងឹ ទទលួ- 
បាន សៃវា វៃជ្ជសាស្តៃ  ដៃល ល្អ 
បៃសើរ ជាង មនុ ហើយ មណ្ឌល 

សុខភាព នឹង ផ្គត់ផ្គង់ សៃវា វៃជ្ជ -  
សា ស្តៃដៃល មាន គណុភាព ទៅ 
ដល់ អ្នក ជំងឺ របស់ ពួកគៃ» ។

សា្ថាន ទូតជបុ៉ន  បៃកាស ទៀត ថា 
ចំពោះ គមៃង សា្តារ ឡើង វិញ  នូ វ  
បៃព័ន្ធ ធរាសាស្តៃ ពញាលាង 
ខៃត្ត ពៃវៃង ជប៉ុន ផ្តល់ ជំនួយ 
ចំនួន បៃមាណ ៨៩ ០០០ ដុលា្លា រ   ។ 
បៃជា ជន ក្នងុ តំបន់ ជាង១០០ ០ 
នាក់ នឹង ទទួល បាន បៃយោជន៍ 
ពី គមៃង នៃះ  តាមរយៈ ការ បង្កើ ន 
ផលិត កម្ម ដំណំា សៃវូហើ  យ ទំន ប់ 
ដៃល តៃវូ បាន សា្តារ ឡើងវញិន ឹង 
រួម ចំណៃក ដល់ ការ ដឹក ជ ញ្ជូន 
ដំណា ំកសកិម្ម បាន ដោយ ងយ- 
សៃួល នៅ ក្នុង តំបន់ គមៃង។ 

សា្ថាន ទូត ជបុ៉ន បន្ត ថា សមៃ ប់ 
គមៃង ដំឡើង ឧបករ ណ៍ នៅ 
សមាគម ជំនួយ  និង ជំនួយ សង្គៃះ 
រទៃះ រញុ សមៃប ់អភវិ ឌៃឍន ៍(សរ 
សអ) ដើមៃបី ផ្តល់ ភាព ង យ - 
សៃលួ ដល់ ជន មាន ពិការ ភាព 
រាងកាយ នៅ កម្ពុជា  ជប៉ុន ផ្តល់ 
ជំនួយ បៃមាណ ៤៨០០០ ដុលា្លារ  ។ 
មនុសៃស ជាង  ៧០០នា ក់ នឹង 
ទទួល បាន ឧបក រណ៍ ជំនួយ។ 

លោក មិកាមិ មា៉ាសាហីុរូ៉ បា ន  
ថ្លៃង ក្នងុ ពិធី ចុះ ហត្ថ លៃខានៃះ ថា 
រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ  សា្ថាន- 
ទតូ ជប៉នុ បៃចា ំកម្ពជុា  បាន ផ្តល ់

ជំនួយ ជាង៦០០ គមៃង  តា ម- 
រយៈ គមៃង ទៃង់ ទៃយ តូច សន្ត-ិ
សុខ មនុសៃស ជាតិ (KUSA-
NON  E )។ គមៃង ទាំង នៃះ  
បាន ចូលរួម ចំណៃក ដោយ ផ្ទា ល់  
ក្នុងការ លើក កម្ពស់ គុណភាព 
ជីវភាព របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ  នៅ 
ថា្នាក់ មូល ដ្ឋាន នៅ កម្ពុជា។

លោក ថ្លៃងថា៖ «បៃទៃស 
កម្ពុជា បាន និង កំពុង មាន ការ- 
អភិវឌៃឍ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស។ ទោះ- 
ជាយ៉ាង ណា ក៏ ដោយខ្ញុ ំក៏ ទទួ ល - 
សា្គាល់ ថា នៅ តៃ មាន បញ្ហា បៃឈ ម 
មយួ ចនំនួ ដៃល តៃវូ ដោះ សៃយ  
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ គុណភាព ជីវ     - 
ភាព របស់ បៃជាជន។ បៃទៃ ស  
ជបុ៉ន  នឹង បន្ត ចូលរួម ចំណៃក ក្ន ុង 
ការ ដោះ សៃយ  បញ្ហា បៃឈម 
ទាំ  ង នោះ តាម រយៈ កៃបខ័ណ្ឌ 
សហ បៃត ិបត្តកិារ សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ 
អភិវឌៃឍន៍ ផៃសៃងៗរួម ទាំង KU-
SANONE»។

កាល ពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ មីនាជបុ៉ ន  
បាន ផ្តល់ ជំនួយ ឥត សំណង  ចំនួ ន 
បៃមាណ  ៤០០០០០ដុលា្លារ  
សមៃប់ ការ សាង សង់ អគារ សិ កៃសា 
ក្នងុ ខៃត្ត ចំនួន ៣ គឺ រតន គិរី កៃចៃះ 
និងមណ្ឌល គិរី ពៃម ទាំង ការ- 
សា   ង សង់ បៃព័ន្ធ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក ក្ន ុង  
ភូមិរំាង ខា្វាវ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ ៕

តពទីពំរ័ ១...Ai Xiang អន ុបៃធន 
នាយកដ្ឋាន ថៃទា ំសខុភាព  នៃ គណៈ- 
កមា្មៅធិការ សុខាភិបាល តំបន់ ស្វយ័ត 
ខៃត្ត កា្វាងសុី។ 

លោក  មម៉ ប៊នុហៃង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ 
សុខាភិបាល ដៃល បាន ទៅ ទទួល បៃតិ  ភូ 
វៃជ្ជសាស្តៃ  បាន ថ្លៃង យ៉ាង ខ្ល ីនៅ ពៃលា ន-  
យន្តហោះ អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា៖«នៃះ ជា កិច្ច សហ បៃតិ - 
បត្តិការ រវាង បង ប្អូន  ដៃល មាន បញ្ហា 
លំបាក កិច្ច សហបៃតិបត្តកិារ ដៃល ដឹក-  
នា ំដោយ សម្ដៃច តៃជោនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី
នៃពៃះ រាជាណាចកៃ កម្ពជុា នងិ លោក 
បៃធនាធិបតី  សីុ ជីនភីង ដៃល បង្ហា ញ 
ឲៃយ ឃើញ ពី ការ រួម សុខ រួម ទុក្ខ ជាមួយ 
គា្នា រវាង បៃជាជនចនិ ជាមយួ បៃជាជន 
កម្ពុជា»។

ទំព័រ ហ្វៃសប៊ុក របស់ សា្ថាន ទូត ចិន 
បៃចាំ កម្ពុជា   ថ្លៃង ថា  កៃុម វៃជ្ជ បណ្ឌិ ត 
ជនំាញ នៃះ គ ឺជា កៃមុទ ី១ ហើយ  ដៃល 
បៃទៃស ចិន បាន បញ្ជនូ ទៅ កាន់ បៃទៃ ស 
នៅតំបន់ អាសា៊ាន  ចាប់ផ្ដើម ជាមួយ 
កម្ពជុា ក្នងុ កិច្ច បៃឆំង នឹង ជំងឺ  កូវីដ១៩ ។ 

សា្ថានទូត ចិន  សរសៃរ ថា៖«សមាជិ ក 
នៃ កៃុម គៃូពៃទៃយ ជំនាញ  នឹង អញ្ជើញ 
ពិភាកៃសា អំពី បទ ពិសោធ នៃ កិច្ច បៃយុ ទ្ធ  - 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ  វីរុស  ជាមួយ នឹង ភាគី 
កម្ព ុជា ជួយ សមៃប សមៃលួ កិច្ច បៃយុ ទ្ធ - 
បៃឆំង នឹង ជំងឺ  វីរុស ដល់ ភាគី កម្ពុជា  

ហើយ នឹង ផ្តល់ យោបល់ ណៃនាំ ជូន 
ដល់ អ្នក ជំងឺ ក្នុង ពៃល ពៃយាបាល»។

លោក លី សូវា៉ាន់ បៃធន  នាយក ដ្ឋា ន  
បៃយុទ្ឋ នឹង ជំងឺ ឆ្លង   នៃ កៃសួង សុខា - 
ភបិា ល  ដៃល បានទៅ ទទលួ សា្វាគមន ៍
បៃតិភូ  វៃជ្ជសាស្តៃ ចិនដៃរ នោះថ្លៃង  ថា 
បៃទៃស ចនិ  បាន ទទលួ ជោគ ជយ័ ក្នងុ  
កា របៃយុទ្ធ ជាមួយ ជំងឺ នៃះ  ហើយ លោ ក 
សងៃឃឹម ថា កៃមុ វៃជ្ជបណ្ឌតិ ទំាង ៧  រូប នឹ ង 
ចៃក រំលៃក បទ ពិសោធ ជោគ ជ័យ ទាំ ង- 
នោះ ជាមួយ កម្ពុជា។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«មន្តៃ ីរបស់ យើង នឹង ធ្វើ ការ សិកៃសា ពី គា  ត់ 
ទំាង បទ ពិសោធ និង ចំណៃះ ដឹង នា នា  
ពីគាត់  ដើមៃបី យក មក អនុវត្ត  ក្នងុ បៃទៃ ស 
យើង ឲៃយ កាន់ តៃ មាន បៃសិ ទ្ធភាព។ 
យើ ង នឹង ជមៃប ជូន គាត់ នូវ អ្វី ដៃល 
យើង បាន ធ្វើ កន្លង មក នៃះហើយ យើ ង 
រង ់ចា ំមើល ថា  ចណំចុ ណា ខ្លះ គាត ់នងឹ 
ផ្ដល់ យោបល់ទំាង ការ រុក រក ករណី សងៃស័ យ  
ករណី ប៉ះ ពាល់ ក៏ ដូច ជា ទាក់ ទង នឹង 
មន្ទីរ ពិសោធន៍  ពៃះ ថា  បច្ចុ បៃប ន្ន នៃះ 
យើង មាន មន្ទីរ ពិសោធន៍ តៃ មួយ ទៃ។ 
យើង ចង់ ពងៃកី វិសាល ភាព មន្ទរី ពិសោ ធន៍ 
ឲៃយ មាន ចៃើន កន្លៃង។ តៃវូ ការ យោបល ់
ពី គាត់ និង ការ គៃប់ គៃង មន្ទីរ ពៃទៃយ»។ 
លោក បន្ត ថា លោក មនិ ទាន ់ចៃបាស ់ថា 
តើ កៃុម វៃជ្ជសាស្តៃ  ចិន នឹង សា្នាក់ នៅ 
កម្ពជុា ក្នងុ រយៈ ពៃលយូរ បុ៉នណាទៃ ហើ យ  
កម្ពជុា ក ៏អាច ស្នើ សុ ំឲៃយ ពកួ គាត ់បន្ត នៅ 
កម្ពុជា ក្នុង ករណី ចាំ បាច់។ 

កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ សារព័ត៌មាន ចិន Chi na 

Daily  ចុះផៃសាយ ថា វា៉ាក់សាំង បៃឆំ ង 
នឹង មៃរោគ កូរ៉ូណា  តៃូវ បាន ចាប់ ផ្ដើម 
ពសិោធ នៅ មន្ទរី ពសិោធន។៍ វា៉ាកស់ាងំ 
នៃះ  តៃវូ បាន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ក្នងុ បញ្ជ ីសាក- 
លៃបង គ្លនីកិ ចនិ ឬ  Chinese Clinical 
Trial Registry កាល ពី ថ្ងៃ ១៧  មីនា ។

សៃដៀង គា្នា នៃះ សា្ថានទូត ចិន បៃចាំ 
កម្ពជុា បាន សរសៃរ នៅ លើ ទំព័រ ហ្វៃ ស - 
បុ៊ក  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ សបា្ដាហ៍មុន ថា វា៉ាក់ - 
សំា ង បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ ដៃល 
ផលិត ឡើង ដោយ លោក សៃវីៃជ្ជ បណ្ឌ ិត 
Chen Wei អ្នក ជំនាញ ផ្នៃក កិច្ច ការ 
សៃវ ជៃវ វៃជ្ជសាសៃ្ត យោធ នៃ វិទៃយា - 
សា្ថា ន វិទៃយាសាសៃ្ត យោធ បៃទៃស ចិន  
តៃូវ បាន អនុម័ត យល់ ពៃម ឲៃយ ធ្វើ តៃស្ត 
សាក លៃបង នៅ គ្លីនិក ក្នុង បៃទៃស ចិន 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ។ សា្ថានទតូ ចនិ  សរសៃរ 
ថា៖ «វា៉ាក់ សាំង បៃភៃទ នៃះ  ទទួល- 
បាន ការ អនុញ្ញាត ក្នុង ដំណើរ ការ 
ពិសោធពៃយា បាល ជំងឺ។ តាម ស្តង់ ដ 
កណំត ់នៃ អន្តរជាត ិនងិ តាម បទបៃបញ្ញត្ត ិ
ក្នងុ បៃទៃស ចនិ  វា៉ាក ់សាងំ នៃះ តៃវូ បាន 
ចាត់ ជា កិច្ច ការ រៀប ចំ បឋម ដៃល បៃក ប  - 
ដោយ សុវត្ថភិាព  បៃសិទ្ធ ភាព  គុណ ភា ព 
ដៃល អាច គៃប ់គៃង បាន នងិ ការ ផល ិត 
ក្នុង ទៃង់ ទៃយ ធំ»។

ខណៈ ដៃល មនុសៃស ជា ចៃើន សា្វាគ ម ន៍ 
ការ រកឃើញ វា៉ាក់ សំាង ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺ រាត តៃបាត លើ ពិភពលោក នៃះមនុ សៃស 
មួយចំនួន មាន ការ បារម្ភ ថា វា៉ាក់សាំង 
នៃះ តៃវូ បាន យក មក បៃើ សាក លៃបង លើ  

ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ។ ពាក់ ព័ន្ធ ចំណុច នៃះ លោ ក 
លី សូវា៉ាន់ ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា៖ «អ្វ ីដៃល គា ត់ 
កំពុង តៃ ផលិត  សិកៃសា សៃវជៃវ  និង 
ផលិ ត គឺ ជា ជំហាន បឋម ទៃ។ ធម្មតា 
ការ សិកៃសា សៃវ ជៃវ ឱសថ  ឬ ក៏វា៉ាក់ សំា ង 
ហ្នងឹ  តៃវូ ការ ពៃល វៃលា យ៉ាង តចិ ៦ ខៃ 
ចាប់ ពី ការ រក ឃើញ និង ចាប់ ផ្ដើម។ នៃះ  
ជា  អនសុាសន ៍របស ់អង្គការ សខុភាព 
ពិភ ពលោក។ លោក បន្ត ថា៖«ខ្ញុ ំសងៃឃឹ ម 
ថា មុន នឹង យើងមាន  ការ ចាក់ វា៉ាក់ សំា ង  
នឹង តៃវូ តៃ មាន ការ ទទួល សា្គាល់ ពី អង្គ - 
ការ សុខភាព ពិភពលោក។ សូម បញ្ជា ក់ 
ថា រហតូ មក ទល ់ពៃល នៃះ ពតិ មៃន  តៃ 
យើង ឃើញ មាន ការ ផៃសព្វផៃសាយ ពី បៃទៃ  ស 
មួយ ចំនួនដៃល បៃើ ថា្នានំៃះថា្នា ំនោះ បុ៉ន្តៃ 

រហតូ ពៃល នៃះ  យើង អត ់ទាន ់មាន ការ- 
ទទួល សា្គាល់ ជា ផ្លូវ ការ របស់ អង្គការ 
សុខភាព ពិភពលោក»។

គិត តៃឹម រសៀល  ថ្ងៃ  ចន្ទ មៃសិល មិញ 
កៃសងួ សខុាភបិាល បញ្ជាក ់ថា កម្ពជុា 
រក ឃើញ ករណ ីវជិ្ជមាន កវូដី ១៩ ចនំនួ 
៨៦ ករណ ីក្នងុ នោះ  មាន ភាគ ចៃើន ជា 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជន ជាតិ បារំាង ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  
កាន់ សាសនា អិ៊សា្លាម ដៃលបាន ទៅ ចូ ល- 
រួម ពិធី សាសនា នៅ មា៉ាឡៃសុី   កាល ពី 
ចុង ខៃ កុម្ភៈ និង ភ្ញៀវ ទៃសចរពី អឺរ៉ុប 
ផៃសៃង ទៀត និង ការ ចម្លង  មក ពលរដ្ឋ 
ខ្មៃរ មួយ ចំនួន តូច។ ចំនួន ៨៦ ករណី នៃះ 
ក៏ បូករួម ទំាង អ្នក ដៃល បាន ជា សះ សៃបើ យ 
២  ករណីផង ដៃរ៕

មន្តេ ីជបុ៉ន និង កម្ពជុា ក្នងុ ពិធី ចុះ ហត្ថ លេខា ផ្តល់ ជំនួយ   កន្លងមក ។ រូបថត ទូត ជប៉ុន 

កេមុ អ្នក ជំនាញ វេជ្ជ សាស្តេ ចិន ពេល ចុះ ពី យន្ត ហោះ កាលពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ក្រមុអ្នកជំនាញ...



សុទ្ធ គឹម សឿន

ពោធិ៍សាត់ៈ កម្លាំងកងរាជ-
អាវធុហត្ថស្រកុវាលវ្រងពមី្រសិល-
មិញបានដុតបំផ្លាញរថយន្តដឹក- 
ឈើចំនួន៣គ្រឿងនៅស្នាក់ការ
ដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំសំកុះ
បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចរកឃើញនិង
រឹបអូសនៅឃុំប្រមោយស្រុក
វាលវ្រងប៉ុន្ដ្រម្ចាស់រថយន្តបាន-
រតគ់្រចខ្លនួខណៈសមត្ថកចិ្ចខ្រត្ត
សៀមរាបក៏បានឃាត់រថយន្ដ
ដឹកឈើខុសច្របាប់១គ្រឿងដ្រល
មនឈើជាង១ម៉្រត្រគុប។
លោកសូសុវណ្ណឌីម្របញ្ជា-

ការរងកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្ត
ពោធិ៍សត់ថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
នៅថ្ង្រទី២៣មីនកម្លាំងមូល-
ដ្ឋានកងរាជអាវធុហត្ថស្រកុវាល- 
វ្រងដុតបំផ្ទុះចោលរថយន្តទាំង
៣គ្រឿងនៅក្នុងស្នាក់ការដ្រន-
ជម្រកសត្វព្រភ្នំសំកុស។មុន
ព្រលរកឃើញរថយន្តទាំង៣
គ្រឿងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថ
ស្រុកវាលវ្រង ដឹកនំដោយ
លោកម៉្រនឆិលម្របញ្ជាការរង
កងរាជអាវុធហត្ថស្រុក កាលពី
ថ្ង្រទី២១មីនសហការជាមួយ
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពសត្វព្រ
(WildlifeAlliance)ចុះ-
បង្ក្របបទល្មើសព្រឈើនៅ
ភូមិស្ទឹងថ្មី ឃុំប្រមោយ ស្រុក
វាលវ្រង។លោកថា ព្រលនោះ
បានប្រទះឃើញរថយន្តបាកុង
៣គ្រឿង ដ្រលជាមធ្រយោបាយ
ដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្របាប់ រីឯ
ម្ចាស់បានគ្រចខ្លួនបាត់។
លោកសុវណ្ណឌីបញ្ជាក់ថា៖

«បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចជំនញ
យើងរឹបអូសវត្ថុតាងខាងលើ
ប្រគល់ឲ្រយស្នាក់ការដ្រនជម្រក
សត្វព្រភ្នំសំកុះ ដើម្របីបន្ត
នីតិវិធីហើយនៅថ្ង្រទី២៣ន្រះ
[ម្រសិលមិញ] យើងបានកាត់វា
ជាកំណាត់ៗហើយដុតចោល
ត្រម្ដង ដោយកន្លងមកយើង
ធ្លាបប់ានបផំ្លាញចោលរថយន្ត
ដឹកឈើជិត២០គ្រឿងដ្ររ»។
លោកបន្តថា៖«ការងារបន្ត

ទៀតគឺយើងនៅត្របន្តការសហ- 
ការជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធភាព
សត្វព្រដើម្របីស្វ្រងរកជនល្មើស
និងវត្ថុតាងដ្រលបម្រើឲ្រយបទ-
ល្មើសព្រឈើ»។
លោកផន់សុភារីន នយក

ដ្រនជម្រកសត្វព្រភ្នំសំកុះ ស្រុក   
វាលវ្រងខ្រត្តពោធិ៍សត់ថ្ល្រងពី
ម្រសលិមញិថានៅរយៈព្រល៣ខ្រ
ន្រឆ្នាំ២០២០ន្រះ ជនសង្រស័យ

ដ្រលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រឈើ
និងការបរបាញ់សត្វព្រភ្នំសំកុះ  
ចំនួនជាង១០នក់ត្រូវបាន-
ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសលា-
ដំបូងខ្រត្តពោធិ៍សត់ ដើម្របី
ចាត់ច្រងតាមនីតិវិធីច្របាប់។
មន្ត្រីរូបន្រះបន្តថា បច្ចុប្របន្ន

បទល្មើសព្រឈើនិងការបាញ់
សត្វព្រមនសភាពស្ងប់ស្ងាត់
ជាធម្មតា ដោយសរមួយរយៈ
ន្រះមនការសហការជាមួយ
អង្គការសម្ពន័្ធភាពសត្វព្រ(Wild- 
lifeAlliance)ជួយជ្រមជ្រង
ការងារចុះល្របាតព្រជាប្រចាំ។
ព្រលខ្លះក៏មនការចូលរួមពី
សហគមន៍ក្នុងការងារចុះល្របាត
ព្រផងដ្ររ។
លោកបញ្ជាកថ់ា៖«ការងារចុះ- 

ល្របាតរបស់យើងសព្វថ្ង្រន្រះ
គមឺនឧបសគ្គខ្លះនៅព្រលដ្រល
យើងបានជួបប្រទះបទល្មើស
ក្នុងព្រជ្រពិបាកយកវត្ថុតាង
ទាំងអស់ច្រញមកក្រ។ដូច្ន្រះ 
យើងមនត្រជម្រើសដតុវាបផំ្លាញ-  
ចោលនៅក្នុងព្រនោះត្រម្ដង។
ក្នងុ១ខ្រយើងចុះល្របាតចនោ្លាះពី
៧ ទៅ ៩លើក ព្រះព្រលខ្លះ
កម្លាំងយើងមិនគ្រប់គ្រន់ក្នុង
ការចុះល្របាតដ្ររ»។
លោកគជុវ្រងតណំាងសហ-

គមន៍ការពារព្រឈើខ្រត្តពោធិ៍-
សត់បានថ្ល្រងថាមួយរយៈចុង- 
ក្រយន្រះ ប្រជាសហគមន៍
មិនសូវបានចុះល្របាតព្រដូច
កាលពីមុនទ្រ ដោយសរកតា្តា
ជីវភាពក្នុងគ្រួសរកាន់ត្រជួប
ការលំបាកខា្លាំង។ម្រយោ៉ាងទៀត
ពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានចូល
ព្រទៅប្រះបន្ល្រយកមកលក់នៅ
ទីផ្រសារទ្រព្រះខា្លាចឆ្លងជំងឺកូ-
វីដ១៩ន្រះ។
លោកបន្តថាចពំោះបទល្មើស

ព្រឈើនៅត្រមនការកាប់ឈើ
និងដឹកជញ្ជូនតាមគោយន្តជា

ហូរហ្រដ្ររ ដោយមន្ត្រីជំនញ
ចុះល្របាតយូរៗម្ដង។នៅព្រល
មនមន្ត្រីចុះល្របាត បទល្មើស
ព្រឈើស្ងាត់មួយរយៈព្រលខ្លី
ប៉ុន្ដ្រព្រលមន្ត្រីត្រឡប់មកវិញ
ក្រុមជនខិលខូចចាប់ផ្ដើមធ្វើ-
សកម្មភាពឡើងវិញដ្ររ។
លោកគុជវ្រងនិយាយថា៖

«ពួកខ្ញុំព្រលន្រះមិនសូវបាន-
ចូលរួមចុះល្របាតព្រទ្រ ព្រះ
ជវីភាពកពំងុជបួបញ្ហាគមឺ្នាក់ៗ 
ខំរកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសរ។
ម្រយោ៉ាងទៀតកន្លងមកន្រះ នៅ
ព្រលពួកខ្ញុំខិតខំការពារព្រ-
ឈើកាន់ត្រខា្លាំង ពួកគាត់
ក៏មនអ្នកខ្លះប្រឈមជាប់គុក
ដ្ររ ដោយសរក្រុមឈ្មួញ
ទុច្ចរិត មិនសប្របាយចិត្តនឹង
យើងទៅរំខានការកាប់ឈើ
របស់ពួកគ្រ ហើយក៏យក
ល្រសចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំឡើង
តលុាការ។អ៊ចីងឹពកួខ្ញុំមនិចង់
ឡើងចុះតុលាការទៀតទ្រ»។
ជាមយួគា្នាន្រះមន្ត្រីនគរបាល

ប្រឆំងបទល្មើសស្រដ្ឋកិច្ចន្រ
ស្នងការដ្ឋានខ្រត្តសៀមរាប
នៅថ្ង្រទី២២ ខ្រមីន បាន-
បង្ក្របរថយន្តបាឡ្រនដកឹឈើ
ល្មើសច្របាប់១គ្រឿងនៅភូមិ
ធ្លកអណ្តូង សងា្កាត់ស្លក្រម
ក្រុងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប
ខណៈកំពុងដឹកយកមកលក់
ក្នុងទីរួមខ្រត្ត។ប៉ុន្ដ្រម្ចាស់
រថយន្តដឹកឈើ និងបក្ខពួក
បាននំគា្នារត់បាត់អស់ដោយ
បន្រសល់ទុករថយន្តបទល្មើស
នៅនឹងកន្ល្រង។
លោកម៉្រងសណំាងនយរង

ការិយាល័យប្រឆំងបទល្មើស
ស្រដ្ឋកិច្ចន្រស្នងការដ្ឋានខ្រត្ត
សៀមរាបត្រវូបានអគ្គស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលជាតិដកស្រង់
សម្តពីីម្រសិលមញិថាប្រតបិត្តកិារ
ន្រះដឹកនំដោយលោកផ្ទាល់

ក្រមការបញ្ជាពីលោកប្រធន
ការិយាល័យប្រឆំងបទល្មើស
ស្រដ្ឋកិច្ចខ្រត្តសៀមរាប និង
លោកម៉ក់ធរា៉ា ស្នងការរង
ទទួលបន្ទុកការិយាល័យប្រ-
ឆំងបទល្មើសស្រដ្ឋកិច្ចន្រ
ស្នងការដ្ឋានខ្រត្តសៀមរាប
សហការជាមយួកម្លាងំរដ្ឋបាល
ព្រឈើខ្រត្តសៀមរាប។
លោកបានបន្តថា រថយន្ត

ដឹកឈើន្រះត្រូវបានរឹបអូស
យកមកស្នងការដ្ឋានខ្រត្តសៀម- 
រាប រង់ចាំកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រ-
ឈើមកទទលួយកទៅរក្រសាទកុ
ដើម្របីស្វ្រងរកម្ចាស់ឈើចាតក់ារ
តាមផ្លូវច្របាប់។លោកបាន-
បញ្ជាក់ថា រថយន្តបាឡ្រនន្រះ
ដឹកឈើប្រភ្រទល្រខ១ មន
ចំនួន២២ដុំស្មើ១ម៉្រត្រគុប ២
ផ្លាន។សមត្ថកចិ្ចខ្រត្តសៀមរាប
នងឹបន្តបង្ក្របបទល្មើសផ្រស្រងៗ  
ក្នុងខ្រត្តសៀមរាបឲ្រយមនការ-
ថយចុះនិងទៅតាមបទបញ្ជា
របស់ថា្នាក់លើ៕

តពីទំព័រ  ៣...រាជរដ្ឋាភិបាល 
តាមរយៈក្រសងួអប់រំបានប្រកាស  
វិស្រសមកាលមុនកាលកំណត់។
លោកបញ្ញានិយាយថា៖«អ្វី

ដ្រលយើងចង់បានគឺគ្រប់គា្នាមន
ការគោរពនិងអនុវត្តច្របាប់ចរា-
ចរណ៍និងវិធនបងា្ការននពី
គ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ជាជាងការ-
ខា្លាចរអាត្រនៅចំពោះមុខសមត្ថ-
កិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ ហើយ
ប្រព្រតឹ្តល្មើសច្របាប់ចរាចរណ៍នៅ
ក្រយខ្នងសមត្ថកិច្ច។ពោលគឺ
យើងត្រូវគោរពនិងអនុវត្តវិធន
បងា្ការគ្រះថា្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្រយបាន
ជាប្រចាំដចូជាយើងអនវុត្តវធិន
អនមយ័សខុភាពជារៀងរាល់ថ្ង្រ
ដើម្របីបងា្ការ ទប់ស្កាត់ពីជំងឺឆ្លង
ននយា៉ាងដូចោ្នាះដ្ររ»។
លោកបន្តថា ដើម្របីឲ្រយពលរដ្ឋ

អនវុត្តវធិនបងា្ការគ្រះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍ឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រ-  
កបដោយនិរន្តរភាពគ្រប់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធចាបំាច់ត្រវូជួយអប់រំផ្រសព្វ- 
ផ្រសាយនូវចំណុចសំខាន់ៗន្រ
ច្របាប់ចរាចរណន៍ងិលខិតិបទដ្ឋាន   
ននមួយចំនួនទៀតដ្រលពាក់-
ព័ន្ធនឹងច្របាប់ឬវធិនបងា្ការគ្រះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍ ដល់ពលរដ្ឋនៅ
តាមសហគមន៍មលូដ្ឋានឲ្រយបាន

ទូលំទូលាយ។ធ្វើយា៉ាងណា
បណ្តុះមនសិការពលរដ្ឋឲ្រយ
អៀនខា្មាសចំពោះទង្វើឆ្គាំឆ្គង
ននដ្រលនំឲ្រយមនកំហុស
ចំពោះផ្លូវច្របាប់។
លោកគង់សុវណ្ណ ប្រធន

គម្រងអបរ់ំផ្រសព្វផ្រសាយសវុត្ថិភាព  
ចរាចរណ៍ន្រក្រសងួអភវិឌ្រឍន៍ជន- 
បទថ្ល្រងថាការផ្រសព្វផ្រសាយអប់រំ
ច្របាប់ចរាចរណ៍ដល់ពលរដ្ឋនៅ-
តាមសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជា
ផ្ន្រកមួយន្រការជំរុញចលន
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយចលូរមួការអនវុត្ត
ច្របាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពជុាឲ្រយមន
ប្រសិទ្ធភាព។កាលពីថ្ង្រទី១៧
ខ្រមីន ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាល
បានច្រញអនុក្រឹត្រយថ្មីមួយស្ដីពី
ការផកពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះ
ជនរលំោភបពំានច្របាប់ចរាចរណ ៍
ផ្លវូគោកសម្រប់ឲ្រយមន្ត្រីនគរបាល-  
ចរាចរណ៍យកទៅអនុវត្តដើម្របីរឹត- 
បន្តឹងការអនុវត្តច្របាប់ចរាចរណ៍
នៅកម្ពុជាឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព។
លោកថា៖«យោងតាមបទ-

ពិសោធរបស់បណា្ដាប្រទ្រសអភិ- 
វឌ្រឍនក៍ារផកពនិយ័ដោយចាប់បង្ខំ
ទៅតាមផ្លវូច្របាប់គឺជាមធ្រយោបាយ
ត្រ១គត់ដ្រលអាចផ្លាស់ប្ដរូឥរិយា-  
បថដគ៏រួឲ្រយអៀនខា្មាសរបស់មនសុ្រស   
ឲ្រយងាកមកគោរពនងិអនវុត្តច្របាប់
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត»៕

ថ្ង្រអងា្គារទី២៤ែខមីនឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

រថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់៣គ្ឿងតូ្វបានដុត
បំផ្លាញចោលក្យពីរឹបអូសនៅសុ្កវាលវ្ង

រថយន្តដឹកឈើត្រវូបានរកឃើញថ្ង្រទី២១ មីនា នៅពោធិ៍សាត់។ រូបអាវុធហត្ថ

រយៈព្លជាង២០ថ្ង្...



 តពីទំព័រ១...សន្និសីទសារព័ត៌មាន
កាលពីម្សិលមិញនៅទីស្តីការគណៈ- 
រដ្ឋមន្ត្ីថាតំបន់ដ្លនៅខ្វះខាតប្-
ព័ន្ធស្ចស្ពទឹកនោះភាគច្ើនជា
តំបន់ដ្លរុករានថ្មី និងនៅឆ្ងាយពី
ប្ភពទឹក។
លោក ចាន់យុត្ថា បានឲ្យដឹងថា

ប្ព័ន្ធស្ចស្ពទូទាំងប្ទ្សបើ
គិតជាភាគរយមានប្មាណ៦២ភាគ-
រយ និងនៅខ្វះប្មាណ ៣៨ភាគរយ
ទៀតដល្ឆ្នាំន្ះក្សងួមានវធិានការ
កសាងប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្នៅតម
បន្ទាត់ព្ំដ្នបន្ថ្មទៀត។
លោក យុត្ថា ថ្ល្ងថា៖«លទ្ធភាព

សច្សព្ដល្នៅខ្វះ៣៨ភាគរយ
ទៀតមិនម្នត្នៅក្នុងខ្ត្តនិងតំបន់
ណាមួយទ្គឺស្ទើរត្គ្ប់ខ្ត្ត ព្ះ
តំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍នៅខ្ត្តបាត់ដំ-
បងហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្
ច្ើនហើយធំៗទៀតដូចជាទនំប់ស្ក- 
សកអាងកំពងីពយួប្ពន័្ធធារាសាស្ត្
បវ្លឬក៏ប្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត។បុ៉ន្ត្វា
មិនទាន់បានឆ្លើយតបទំាងអស់ទូទំាង
ខ្ត្តបាត់ដំបងទ្ព្ះអ្នកដ្លនៅ
ខាងលើនងិកៀកនងឹបព្ន័្ធធារាសាស្ត្
អាចនឹងទទួលបានដោយស្ួលប៉ុន្ត្
អ្នកដ្លនៅឆ្ងាយពីប្ព័ន្ធនៅត្ប្-
ឈម»។

លោក ចាន់ យុត្ថា បានបន្តថា
សមប្់ការផ្គត់ផ្គង់ទកឹដោយការទាញ
ទឹកពីអាងស្តុកទឹកធំៗយកប្ើប្ស់
នៅក្នងុតបំន់ដល្ខ្វះខាតទកឹក្នងុនោះ
ការដោះស្យបញ្ហាកង្វះទឹកប្ើ-
ប្ស់ដោយការបង្វរ្មកបញ្ចលូកន្លង្
ណាដ្លសា្ថានភាពដីមិនអំណោយផល
ឬក៏មិនអាចបង្វ្រទឹកពីអាងស្តុងទឹក
មកបានគឺការទាញយកទឹកពីក្មដី។
លោកបានថ្ល្ងឲ្យដឹងទៀតថាក្

ពីន្ះសម្ប់តំបន់ដ្លមិនអាចប្ើ-
ប្ស់មធ្យោបាយទាំង២ខាងលើគឺ 
ក្សងួធនធានទកឹនងិក្សងួពាក់ព័ន្ធ
ក៏បានប្ើប្ស់មធ្យោបាយដឹកទឹក
តមរយៈរថយន្តជូនដល់ពលរដ្ឋប្ើ-
ប្ស់ជាប្ចាំថ្ង្ផងដ្រ ប៉ុន្ត្ការខ្វះ-
ខាតប្បន្ះមិនមានចំនួនច្ើននោះ
ទ្នៅក្នុងប្ទ្ស។
សប្ពល្ដល្បញ្ហាប្ឈមការខ្វះ

ទឹកសម្ប់ឆ្នាំ២០២០ន្ះ ត្ូវបាន 
ក្សងួពយ្ោករថាមនិមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ
លោកចាន់យុត្ថា បានឲ្យដឹងថាក្-
សួងធនធានទឹកនឹងបន្តធ្វើកិច្ចសហប្- 
តិបត្តិការជាមួយបណា្តាប្ទ្សជាមិត្ត
ក៏ដូចជាដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ហដ្្ឋារចនសម្ពន័្ធធារាសាស្ត្នៅតម
បន្ទាត់ព្ំដ្នបន្ថ្មទៀត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ក្សួងបានធ្វើ

ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្នៅតម
បន្ទាត់ព្ំដ្នដ្លក្នុងនោះប្ព័ន្ធ
ធារាសាស្ត្នៅព្ំដ្នភាគខាងកើត
ត្ូវបានសាងសង់រួចរាល់ហើយដ្ល
បានលាតសន្ធឹងធំនៅក្នុងខ្ត្តសា្វាយ-
រៀងហើយក៏កំពុងធ្វើការសិក្សាដើម្បី
សា្តារនិងសាងសង់ប្ឡាយ៧៨មួយ
ទៀតដ្លជាប្ឡាយចាស់ ដើម្បី
ទាញទកឹពីទន្ល្បាសាក់ទៅផ្គត់ផ្គង់នៅ
ខ្ត្តកំពតដោយភា្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ត្ត
កណា្តាលខ្ត្តកាក្វ»។
លោកថាចំណក្១ផ្នក្ទៀតគឺមាន

ប្ភពទឹកនៅខ្ត្តរតនគិរីដ្លមាន
ទកឹពីអូររមីសដល្មានសកា្តានុពលធំ
ដើមប្ីបន្តច្កចាយនៅខត្្តក្ច្ះនងិ
ខ្ត្តស្ទឹងត្ងនិងបន្តភា្ជាប់ទៅដល់
ខ្ត្តសា្វាយរៀងនិងព្វ្ង ខណៈនៅ
ព្ំដ្នជាប់ប្ទ្សថ្វិញក្សួង
កំពុងបន្តកិច្ចសហបត្ិបត្តិការជាមួយ
ភាគីករូ៉្ដើមប្ីធ្វើការអភិវឌឍ្នវូគម្ង
មយួមានឈ្មោះថាគម្ងកាត់បន្ថយ
គ្ះរាំងស្ងួតនិងគ្ះទឹកជំនន់នៅ
ក្នុងខ្ត្តបន្ទាយមានជ័យ។លោកបាន
បញ្ជាក់ថា គម្ងន្ះនឹងឈានទៅ
ដល់ការអភិវឌឍ្ក្នងុពល្ខាងមខុឆប់ៗ 
ន្ះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។
លោកបា៉ាតសុវណ្ណមន្ត្ីផ្ន្កកសិ-

កម្មន្អង្គការGretបានថ្ល្ងថាផ្ន-

ការអភិវឌ្ឍប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្ន្ះគឺជា
ផ្នការមួយដ្លល្អក្នុងការជួយដល់
ប្ជាពលរដ្ឋខ្ម្រដ្លភាគច្ើនមាន 
របរជាកសិករខណៈដ្លការខ្វះខាត
ទឹកជាប្ចាំឆ្នាំ គឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយ
សម្ប់ពួកគាត់។
លោក ថ្ល្ងថា៖«បើមានទឹកគ្ប់-

គន់្គឺល្អប្សើរសមប់្បជ្ាកសិករ
មន្ទន្ជាពសិស្នៅរដវូបំ្ងតម្្តង
ព្ះបញ្ហាសម្ប់រដូវវស្សា គឺមិនអី
ប៉ុន្មោនទ្ ដ្លប្ជាពលរដ្ឋ អាចធ្វើ
ស្ ធ្វើចមា្ការបានធម្មត។ ប៉ុន្ត្មួយ
ផ្ន្កទៀត ការដំដុះ នៅរដូវប្ំងគឺ

យើងពិបាកក្នុងការខ្វះខាតទឹកហើយ
ដ្លអត់ទឹកនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្ច
ចិត្តធ្វើចំណាកស្ុកហើយ»។
លោកសុវណ្ណ បានថ្ល្ងដោយរំពឹង

ដរ្ថាបជ្ាពលរដ្ឋខ្លនួឯងគរួត្ចលូ-
រួមថ្រក្សានូវប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្ដ្ល
មានស្ប់និងប្ព័ន្ធធារាសាស្ត្បាន
កសាងថ្មីដោយរដ្ឋាភិបាលឲយ្បានគង-់
វង្សសម្ប់ប្ើប្ស់ជាប្យោជន៍
ទាងំអស់គា្នាព្ះកន្លងមកមានពល-
រដ្ឋមួយចំនួនហាក់មិនបានចូលរួម 
ថ្រក្សានោះទ្ហើយថ្មទាំងបានបំ-
ផ្លិចបំផ្លាញទៀតផង៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្អង្គារទី២៤ែខមីនឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

រដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់ធារាសាស្ត្រ...

ការសាងសង់ប្រឡាយនៅឃំុសាមឃួយស្រកុស្រសាន។រូបថតក្សួងធនធានទឹក
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សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបអាល់កុលក្ល្រាងក្លាយនិងរឹបអូសជាង៤ពាន់លីត្រា
 សុទ្ធ  គឹម សឿន 

 ភ្ន ំពេញ:   បុរស ជា អ្នក នំា ចូល អាល់ កុ ល 
ម្នាក់ ឈ្មោះ  លឹម  ហុ៊យ  តៃវូ បាន ម ន្តៃ-ី 
នាយក ដ្ឋាន នគរ បាល បៃឆំង បទ ល្មើ ស- 
សៃដ្ឋ កិច្ច  កៃសួង មហា ផ្ទៃ តមៃវូ ឲៃយ ធ្វើ- 
កិច្ច សនៃយា  និង ពៃ មន បញៃឈប់  ការ នាំ- 
ចូល ទឹក អាល់ កុល បន្ត ទៀត  បនា ្ទាប់ ពី 
សមត្ថ កិច្ច បា  នរក ឃើញ បុរស រ ូ ប  នៃះ 
នាំចូល ទឹក អាល់ កុល ក្លៃង កា្លាយ  និ ង 
នា ចូំល ខុស ចៃបាប់  ខណៈ អាល់ កុល  ស រុ ប 
ជាង  ៤ពាន់ លី តៃ  តៃូវ បាន រឹប អូស  ។ 

 លោក  ឡុង  សៃង  អនុ បៃ ធាន- 
នាយក ដ្ឋាន បៃឆំង បទ ល្មើស សៃដ្ឋ កិច្ច 
នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  នៅ ថ្ងៃ ទី២ ១  ខៃ មីនា   ថ្មីៗនៃះ 
មន្តៃី អធិការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខណ្ឌ បឹង- 
កៃង កង  បាន សហ ការ ជា មយួ នាយក- 
ដ្ឋាន បៃឆំ ង បទ ល្មើស សៃ ដ្ឋ កិច្ច  ចុះ 
ឆៃក ឆៃរ ទីតំាង ស្តកុ  និង ចៃក ចាយ មៃ- 
តា ណុល ១កន្លៃង ដៃល ស្ថិត នៅក្នុង 
សង្កាត់ ទួល ស្វាយ ពៃ ទី១  ខណ្ឌ បឹង- 
កៃ ង កង  រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ។  ដោយ 
ម្ចាស់ ផ្ទះ ជា អ្នក នាំ ចូល អាល់ កុល នៃះ  
តៃូវ បាន ឲៃយ ធ្វើ កិច្ច សនៃយា បញៃឈប់ ការ - 
នំា ចូល អាល់ កុល ក្លៃង កា្លាយ ទៀត ។ 

 លោក បន្ត ថា  ការ ចុះ បង្កៃប នៃះ  ដោយ  
មន ការ សមៃប សមៃលួ  និង ដឹក នំា ផ្ទាល់  
ព ីលោក  សយ  ណ ូរា  ពៃះ រាជ អា ជា្ញា រង 
អម ស លា ដំ បូង រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ  លោក  
ទូច  ផលា្លា  មន្តៃី ភ្នាក់ ងរ តៃួត ពិនិតៃយ 
ឱស  ថ នៃ កៃសួង សុខាភិ បាល ។  ជា លទ្ធ-  
ផល  ស ម ត្ថ កិច្ច បាន រក ឃើញ  មៃ តា- 
ណុ ល  ( មិន អាច លាង ដៃ បាន ទៃ)  និង 
ធ្វើ ការ ដក ហូត យក ទៅរ កៃសា ទុក នៅ 

អង្គភព វិទៃយា ស្ថាន ស្តង់ ដ កម្ពជុា  នៃ កៃ- 
សួង ឧសៃសាហកម្ម  និង សិបៃប កម្ម ។ 

 លោក បន្ថៃម ថា   ក្នងុ នោះ សម្ភារដក- 
ហូត រួម មន  មៃ តា ណុល ចៃក ចូល  ៧៥ 
កា ន , ធុង ពណ៌ ខៀវ ចំនួន  ១៩ ធុង  ក្ន ុង 
១ ធុង  ទ ម្ងន់ ១៦៣ គី ឡូ កៃម (ស រុប 
ជាង  ៤ពាន ់គឡី ូកៃម )  នងិ ឧប ករណ៍ 
សមៃប់ បូម ចំនួន  ១ ផង ដៃរ។  ម្ចាស់ វត្ថ-ុ 
តាង ទំា ង នៃះ ឈ្មោះ  លឹម  ហុ៊យ  ភៃទ 
បៃសុ  អាយ ុ៦១ ឆ្នា ំ ស្នាក ់នៅ ផ្ទះ លៃខ 
២៤C  សង្កាត់ ទួល ស្វាយ ពៃ១  ខណ្ឌ 
បឹង កៃងកង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ។

 លោក  ឡុង  សៃង  បញ្ជាក់ ថា៖  

« ឥឡូវ នៃះ  យើង បាន តមៃូវ ឲៃយ ម្ចាស់ 
អ្នក នំា ចូល មៃ តា ណុល ហ្នងឹ ធ្វើ កិច្ច សន ៃយា 
បញៃឈប់ ការ នំា ចូល ផលិត ផល ក ្លៃង កា្លាយ 
បន្ត ទៀត  ហើយ បាន រឹប អូស វត្ថុតាង 
ទាំង អស់ បៃគល់ ជូន ទៅ វិទៃយា ស្ថាន- 
ស្តង់  ដ កម្ពុជា នៃ កៃសួ ង  ឧ សៃសាហកម្ម  
និង សិបៃប កម្ម រកៃសា ទុក។  យើង បន្ត ធ្វើ- 
ការ ឆៃក ឆៃរ  និង បង្កៃប អ្នក នាំ ចូល 
ផលិត ផល ក្លៃង កា្លាយ បៃប នៃះ បន្ត ទៀ ត  
នៅ សបា្ដាហ៍ កៃយ នៃះ  យើង នឹង ចុះ 
ទៅ  បង្កៃប ចំនួន  ៣កន្លៃង ទៀត  ប៉ុន្ដៃ 
ខ្ញុ ំមិន ទាន់ បង្ហាញ អត្ត សញ្ញាណ ទៃ » ។ 

 លោក  សុឹម  ពិសិដ្ឋ  អធិ ការ នគរ- 

បាល ខ ណ្ឌ បឹង កៃងកង បាន ថ្លៃង ពី 
មៃសលិមញិ ថា  សមត្ថ កចិ្ច ពតិ ជា បាន ចុះ 
បង្កៃប អា ល់ កុ ល  ក្លៃង កា្លាយ នៃះ មៃន  
ដោយ មន មួយ ចំនួ ន ធំ តៃូវ បាន ម្ចាស់ 
ឃ្លាំង លួច នាំ ចូល ខុស ចៃបាប់  បមៃុង 
នឹង ចៃក ចាយ។  កៃយ ការ ចុះ តៃួត- 
ពនិតិៃយ ម្ចាស ់ទ ីតាងំ ខាង លើ  នងិ អាល-់ 
កុល ក្លៃង កា្លាយ  តៃូវ បាន សមត្ថ កិច្ច 
យក ទៅ រកៃសា ទកុ  ដើមៃប ីរងច់ា ំកា រដោះ- 
សៃ យ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « ខ្ញុ ំអត ់បាន ដងឹ ព ី
ចនំនួ ជាក ់លាក ់ទៃ  ពៃះ កម្លាងំ ខ្ញុ ំបាន 
ចូ លរួម ក្នុង បៃតិ បត្តិ ការ នៃះ  ប៉ុន្ដៃ 

របាយ  ការណ៍ នានា  ខាង មន្តៃី ជំនាញ 
ជា អ្នក ចាត់ ចៃង។  យើង គៃន់ តៃ សហ- 
ការ ជា មួយ កម្លាំង ជំនាញ ប៉ុណ្ណោះ  
សូម សួរ ទៅ មន្តៃី ជំនាញ ទើប គាត់ ដឹង 
ពី ព័ត៌ មន ចៃបាស់ លាស់ » ។ 

 ទោះ យ៉ា ង ណា  លោក  ឡុង  សៃង  
បាន បញ្ជាក់ ជុំវិញ ការ កត់ សម្គាល់ 
អៃតា ណុល  និង មៃ តា ណុល «បើ  វា ជា 
មៃ តា ណុល នៅ ពៃល យើង ជៃលក់ 
សំឡី ហើយ  ដុត វា ទៅ  គឺ ភ្លើង របស់ វា 
យើង មើល មិន ឃើញ ទៃ  គឺ ភ្លើង វា ខៀវ  
និង ពណ៌ ស តៃម្ដង  ប៉ុន្ដៃ ចំ ពោះ អៃតា- 
ណុល  ( អាល់ កុល សមៃប់ លាង ដៃ)  
យើង ជៃលក់ សំឡី ដុត ដូច គា្នា  គឺ យើង 
ឃើញ ភ្លើង វា មន ពណ ៌លឿង តៃ ម្ដ ង។  
វិធី មួយ ទៀត  គឺ យើង លាង ដៃ ជា មួយ 
មៃ តា ណុល  តៃ ២ វិនាទី វា នឹង ស្ងតួ ហើយ  
ប៉ុន្ដៃ បើ អៃតាណុល វិញ  យើង លា  ង ដៃ  
១០វិនា ទី កៃយ បាន វា ស្ងួត  ហើយ 
មន ជាតិ រអិល ទៀត ផ ង » ។ 

 គរួ រ ំឭ ក ថា  កា ល ព ីថ្ងៃទ ី១៨  ខៃម ីនា 
ន ៃះ  ម ន្តៃ ីនៃ អ គ្គនា  យក ដ្ឋាន កំា កុង តៃ ូល 
នៃ កៃសួ ង ពា ណិ ជ្ជ កម្ម  បាន បន្ត ចុះ តៃ ួត- 
ពិ និតៃយ នៅ តាម ឱស ថស្ថាន នានា  នៅ 
កៃបៃ  រ ផៃសារ អឡូា ំពកិ  ដោយ ក្នងុ បៃត ិបត្ត-ិ 
ការ នោះ  បាន រឹប អូស អា ល់កុល ក្លៃង- 
កា្លា យ ជា ចៃើន លី តៃ ពី ឱ ស ថស្ថា ន ១ 
ក ន្លៃ  ង ខ ណៈ កំ ពុង ដ ក់ ល ក់។  ដោ យ 
អ គ្គ នា យ កដ្ឋា នកាំ កុង តៃូល  បាន អំ-
ពា វ នា វដ ល់ បៃ ជា ព ល រដ្ឋ សូម កុំ ទិញ 
ផ ល ិត ផល អា ល ់ក ុល ណា  ដៃល  គា្មោន- 
ស្លា ក ស  ញ្ញា  នងិ មនិ មន កា រប ញ្ជាក ់ព ី
បៃភព ចៃបា ស់ លា ស់  ដើមៃបី បៃើបៃ ស់  
ស មៃ  ប់ កា រ  លាង ស ម្អាត កម្ចា ត់ មៃ រោ គ  
ឬ បង្កា រជំងឺកូវីដ១៩ ៕ 

រី សុចាន់

សៀមរាបៈ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរាបា ន 
ធ្វើ ការ ជួស ជុល សំណង់ ទា្វារ ទឹក ទំនប់ 
បារំាង បនា្ទាប់ ពី រងការ ខូច ខាត និង 
ចាស់ ទៃុឌ ទៃម ជា ខា្លាំង ដោយ  គៃង 
នឹង បញ្ចប់ ឱៃយ បាន រួចរាល់នៅ   មុន  ថ្ងៃ 
ចូលឆ្នាំ ថ្មី បៃពៃ ណី ជាតិ ខាង មុខ ដើមៃបី 
ស្តកុទកឹ ទកុ សមៃប ់ បៃើ បៃស ់នៅ រដវូ 
បៃំង  ក្នុង តំបន់ រមណីយ ដ្ឋាន អង្គរ ។

អាជា្ញា ធរ ជាត ិអបៃសរា បាន បញ្ជាក ់ក្នងុ 
ហ្វៃស ប៊ុក  ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មីនា ថា ៖ 
«អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា កំពុង មម ញឹក 
បញ្ចប់ គមៃង ជួស ជុល សំណង់ ទា្វារ- 
ទកឹ ទនំប ់បារាងំដៃល ស្ថតិ នៅ ដង ស្ទ ឹង  
សៀម រាបខាង ជើង បៃសទ តានៃ »។ 

អាជា្ញាធរ អបៃសរា បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា ៖ 
«សំណង់ ទា្វារ ទឹក ទំនប់ បារំាង ជា កន្លៃ ង 
ស្តកុ ទឹក ដ៏សំខាន់  នៅ ក្នងុ រម ណីយ ដ្ឋា ន 
អង្គរ ដើមៃបី ទុក ទឹក បៃើបៃស់ នា រដូវ បៃ ំង 
មនិ ឱៃយ ខ្វះខាត ដោយ ការ បៃមលូ បៃភ ព 
ទឹក មក ពី ភ្នំ គូលៃន និង បន្ត ចៃក ចាយ 

ទៅកាន់ ស្ទងឹ សៀម រាប បា រាយ ណ៍ កសិ  ន្ធ ុ
ក្នងុ តបំន ់អង្គរ នងិ បៃពន័្ធ សៃច សៃព 
នៅ កៃម បារាយណ ៍ទាងំ អស ់។ ពសិៃស 
ជា របំាង ទប់ ទឹក  កំុ ឱៃយម ន ទឹក ជំន ន់ លិ ច  
កៃុង សៀម រាប នា រដូវ វសៃសា ផង ដៃរ »។

លោក ឡងុ កសុល បៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន ផៃសព្វ ផៃសាយ នងិ ជា អ្នក នា ំពាកៃយ នៃ 
អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា មិន អាច ទាក់ទ ង  
ដើមៃបី សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម បាន ទៃ 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ។ 

លោក ភឿន សុ ឃីម អនុ បៃធាន 
នាយក ដ្ឋាន គៃប ់គៃង ទកឹ នៃ អាជា្ញាធរ- 
ជាតិ អបៃសរា តៃូវ បាន ដក សៃង់ សម្ដី 
ដោយ អាជា្ញាធរ អបៃសរា  កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៩  
ខៃម ីនា  ថា បច្ចបុៃបន្ន បៃពន័្ធ ស្តកុ ទកឹ នៃះ 
បាន រង នវូ ការ ខចូ ខាត នងិ ចាស ់ទៃឌុ- 
ទៃម ផ្នៃក ខាង កៃម ជា ខា្លាំង ដោយ - 
សរ អាយុ កាល របស់ សំណង់  និង 
អាកាស ធាត ុ។ លោក ថា បញ្ហា នៃះ   ធ្វើ 
ឱៃយ វត្ថុ ធាតុ ដើម នៃ សំណង់ និង គៃឹះ 
សំណង់ បាក់ ពុក ផុយ និង បាត់ បង់ 
គុណ ភព  និង បណា្តាល ឱៃយ ទឹក ហូរ - 

ចៃ ះ ដៃល មនិ អាច រកៃសាទកឹ បា ន ចៃើន 
នៅ រដូវ បៃំង។ លោកថ្លៃ ង ថា៖«ដូ ច្នៃះ  
ហើយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ កុម្ភៈ កៃុម 
ការងរ កប៏ាន ជសួ ជលុ គៃឹះ កៃម ជាថ្ម ី
ដោយ ការ ចាក ់បៃតងុ ដើមៃប ីបង្កើន ភព 
រងឹ ម ំនងិ ជសួ ជលុ ទា្វារ ទកឹ ការ ពារ ទកឹ 
ចៃះ នៅ រដូវ បៃំង  ដើមៃបី សនៃសំ ទឹក។ 
គមៃង នៃះ នឹង បញ្ចប់ ជា ស្ថាពរ នៅ 
ដំណាច់ ខៃ មីនា ឆ្នា ំ២០២០ ខាង មុខ » ។

លោក ភឿន សុឃីម  បញ្ជាក់ ថា ទា្វារ -  
ទឹក នៃះ តៃវូ បាន កសង ឡើងក្នងុ ស ម័ យ 
អាណា និគម បារាំង នៅ  ចនោ្លាះ ឆ្នាំ  
១៩ ៣០។ នៅ ដណំាក ់កាល ដបំងូ បារាងំ 
បាន ចាក់ បៃតុង ធ្វើ ជាទា្វារ ទឹក បនា្ទាប់ 
មក ក្នុង ទសវតៃស រ៍ ទី ៦០ អាមៃរិ ក កាំង 
បាន ដក់ ទា្វារ ដៃក សមៃប់ បិទ បើក តា ម 
កម្លាងំ ទឹកដោយ ស្វយ័ បៃវត្ត ិនិង ស មៃប់ 
បង្វៃរ មុខ ទឹក បញ្ចលូ ទៅ បារាយ ណ៍ ខា ង - 
លិច តាម រយៈ បៃឡាយ ទឹក ដៃល ជីក 
ដោយ អាមៃរិក កាំង(កា ណាល់ A)។  

លោក បន្ត ថា ការ ជួស ជុល នៅឆ្នា ំ នៃះ 
គឺ ជា ការ ជួសជុល គៃឹះដោ យបៃតុងថ្មី 

ជនំសួ គៃឹះ ដៃល សង សង ់ឡើង តាងំព ី
សម័យ អាណា និគម បារាំង ។ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២០ ខៃ មីនា អាជា្ញាធរ 
អបៃសរា ក៏ បាន ចាប់ ផ្តើម ជួស ជុល បៃ - 
សទ កណា្តាល សៃះ សៃង ់ដើមៃប ីអភរិកៃស 
និង លើក តម្លៃ មរតក ដូន តាផង ដៃរ។ 
បើ តាម អាជា្ញាធរ អបៃសរា បៃ សទ នៃះ 

តៃវូ បាន កសង ឡើង ក្នងុ រាជៃយ ពៃះបាទ 
ជយ័ វរ្មន័ ទ៧ី ក្នងុ សតវតៃសរទ៍ ី១២ ដៃល 
តំណាង ឱៃយ ភ្នំ ពៃះ សុមៃរុ។ បៃ សទ 
នៃះ  គឺជា កន្លៃង ដៃល បាន ចារិក អំពី 
ពៃះរាជ សកម្ម ភព របស់ ពៃះ បាទ 
ជ័យ វរ្ម័ន ទី ៧ នៅ ពៃល ដៃល ពៃះ អង្គ 
យង មក កាន់ កន្លៃង  នៃះ៕

នគរ បាល ពិនិតេយធុង អាល់កុល ក្លេង ក្លាយ  ដេល នំា ចូល មក ស្តកុ ទុក ដោយ ខុស ចេបាប់។ រូបថត នគរបាល

ទ្វារ ទឹក ទំនប់ បារំាង  ក្នងុ តំបន់ អង្គរ  កំពុង តេវូ បាន ជួស ជុល ។ រូបថត អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា

សំណង់ទ្វារទឹកបារំាងក្នងុតំបន់អង្គរគ្រាងនឹងបញ្ចប់ករជួសជុលនៅមុនចូលឆ្នាំខ្ម្រារ
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� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

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

ផ ក់ សា� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

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

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ស៊ន សា  រា� ត, គុណ គួរចៃតនា  

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីម៉ៅ ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
បុិច សុីនួន

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណ រា� 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមម៉ៅ រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  យា៉ៅ មី, ស៊ុង សុវណ� នី 
អ្ន កបក�េ  

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

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វិរុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណនេយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ៅ , វង់ អូន

� រិយា ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធ នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

នេន៤អង្គនៅវត្ត២ផេសេងគ្នាតេវូផេសឹកពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀន
 ឃុត   សុភ ចរិ យា 

ភ្នំ ពេញៈ  លោក នៃន   ៤ អង្គ   
គង់ នៅ វត្ត ២ផៃសៃង គ្នា  តៃូវ បាន 
កម្លាងំ នគរ បាល បៃឆងំ គៃឿង- 
ញៀន នៃ ស្នង ការដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត កំពត ចាប់ បញ្ជូន ឲៃយ 
ពៃះ ចៅ អធិការ វត្ត ផៃសឹក   ហើយ 
នាំ យក ទៅ ធ្វើ ការ អប់ រំណៃ នាំ   
នៅ ក្នុង មជៃឈ មណ្ឌល បនៃសាប- 
គៃឿង ញៀន  ខណៈ យវុជ ន ម្នាក ់
ទៀត   ដៃល បាន នា ំយក គៃឿង- 
ញៀន  ទៅ លក់ ចៃក ចាយ នៅ 
ក្នុង វត្ត   តៃូវ បាន ចាប់ បញ្ជូន ទៅ 
កាន់ តុលា ការ  ហើយ តុលា ការ 
បញ្ជា ឲៃយ នាំ យក ទៅ ឃុំ ខ្លួន ជា- 
បណ្ដោះ អាសន្ន   ដោយ ចោទបៃ-  
កាន់ ពី បទ « ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន » ។     

 លោក   ម៉ៅ  ច័ន្ទ មធុរិទ្ធ   ស្នង- 
ការ នគរ បាល ខៃត្ត កំពត   បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ អាទតិៃយ 
ថា  កាល ពី ថ្ងៃ សុកៃ  (២០-៣-
២០២០)   កៃុម កម្លាំង នគរ- 
បាល បង្កៃប បទ ល្មើស គៃឿង- 
ញៀន នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ខៃត្ត កំពត   បាន បង្កៃប 
ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន  ពៃះ សងៃឃ ៤ អង្គ   
ក្នុង នោះ  ២ អង្គ  គង់ នៅ វត្ត ដង- 
ទង ់ ថ្ម ី   ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិតៃពាងំ សៃះ  
ឃុំ លា្អាង   សៃុក ដង ទង់  និង  ២ 
អង្គ ទៀត គង់ នៅ វត្ត កៃំង សៃបូវ   
ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ - ឃំុ កៃងំ សៃបូវ   សៃកុ 
ឈូក  ពៃម ទាំង យុវ ជន ម្នាក់ 
ទៀត   ពី បទ បៃើ បៃស់   និង  ជួញ- 
ដូ រគៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ ។ 

 លោក   មធុរិទ្ធ   បាន បន្ត ថា   
កៃយ ការ ឃាត់ ខ្លួន   ពៃះ ស ងៃឃ 
ទាំង ៤ អង្គ   តៃូវ បាន នាំ យ ក ទៅ 
បៃគល់ ជូន ពៃះ ចៅ អ ធិ កា រវត្ត 
ដើមៃបី រៀប ចំ ពិធី ផៃសឹក  ទៅ  តាម បៃ- 
ពៃ ណី ពៃះ ពុទ្ធ សាស នា  រួច នាំ- 
ខ្លនួ ទៅ សាកសួរ  និង អប់ រំណៃ-  
នំា  ឲៃយ ធ្វើ កិច្ច សនៃយា បញៃឈប់ កា រ- 

បៃើ បៃស់ គៃឿង ញៀន   ហើយ 
អនុ ញ្ញាតឲៃយ តៃ ឡប់ ទៅ ជួប ជុំ 
កៃមុ គៃ ួសា រ វិញ  បុ៉ន្តៃ ឪ ពុក ម្ដាយ 
របស់ ពួក គៃ   បាន ស្នើ សុំ ឲៃយ 
សមត្ថ កិច្ច ជួយ បនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន ដល់  ពួក គៃ ។ 

 លោក បាន បញ្ជា ក់ ថា ៖ « ដោយ 
សារអតីត សងៃឃ ទាំង ៤ អង្គ  ជា 
ជន រង គៃះ ដោយ កា រ បៃើ បៃស់ 
គៃឿង ញៀន  សមត្ថ កិច្ច យើង មិន 
បាន កសាង សំណំុ រឿង បញ្ជ ូនទៅ  
កាន់ តុលា ការ ទៃ  គឺ បាន អប់ រំ- 
ណៃ នា ំឲៃយ ប ញៃឈប ់ការ បៃើបៃស ់
គៃឿង ញៀន   ហើយ បានបៃគល ់
ឲៃយ ឪ ពុ ក ម្ដាយ  របស់ ពួក គៃ នំា 
យ ក តៃ ឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ   ប៉ុន្តៃ  
ឪ ពកុ ម្ដាយ ពកួ គៃ បាន ស្នើសុ ំឲៃយ 
យើង ជួយ បនៃសាប គៃឿង ញៀន 
ដល់ ពួ ក គៃ  ដូច្នៃះ សមត្ថ កិ ច្ច 
យើង  ក៏ បាន បញ្ជនូ ពួក គៃ ទៅ 
កាន់ ម ជៃឈមណ្ឌល បនៃសាប គៃឿង- 
ញៀន ខៃត្ត កំពត ជា បណ្ដោះ - 
អា ស ន្ន » ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា   ដោយ- 
ឡៃក   ជន សងៃស័យ ឈ្មោះ  សួ ន  
សីហា  អាយុ ២២ ឆ្នាំ   មន លំ- 
នៅ  ក្នុងភូមិ តៃពាំង ឈូក  ឃុំ 
មន រិទ្ធ សៃកុ ដង ទង់   ខៃត្ត កំពត   
ដៃល ជា មុខ សញ្ញា ជួ ញ ដូរ គៃឿង- 

ញៀន នៅ តាម វត្ត អារាម  ដៃល 
សមត្ថ កិច្ច បាន តាម ដន ជា ចៃើ ន 
ខៃ  មក ហើយ នោះ   តៃវូ បាន មន្តៃ-ី 
ជំនាញ ផ្នៃក បង្កៃប គៃឿង ញៀន  
កសាង សំណុំ រឿង បញ្ជូន ទៅ- 
កាន់តុលាកា រ  ហើយ កាល ពី 
លា្ងាច ថ្ងៃ សៅរ ៍ដោយតលុា ការ- 
ខៃត្ត កំ ពត ក៏បាន សមៃច ឲៃយ នាំ 
ជន សងៃស័យ រូប នៃះ  ទៅ ឃុំ ខ្លួន 
ជា បណ្ដោះ អាសន្ន នៅ ក្នងុពន្ធ- 
នាគ រ ខៃត្ត  ដោយ  ចោទ បៃ កា ន ់
ពី បទ « ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន » ។   

 យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ នគរ បាល ការិយា ល័យ 
បង្កៃប គៃឿង ញៀន ខៃត្ត កំពត   
ពៃះ សងៃឃ ដៃល តៃូវ បា នឃា ត់- 
ខ្លនួ ពី បទ បៃើ   បៃស់  គៃឿង ញៀន 
ខាង លើ នៃះ   មន ពៃះ ជន្ម ព ី១៥ 
ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ ។   

 ជុំ វិញ ករណី ពៃះ សងៃឃ វ័យ- 
ក្មៃង សៃព គៃឿង ញៀន នៃះ   
បៃជា កសិករ នៅ សៃុក ឈូក  
ខៃត្ត កំពត   លោក  ហៃង  ភារៈ  
អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ បា ន កត់ សម្គាល់ 
ថា   កន្លង មក មន ឪពុក ម្ដាយ 
ខ្លះ បាន ស្នើ សុំ ឲៃយ គៃូ ឧបជៃឈាយ៍  
ដៃល ជា មៃគណ ឬ អ ន ុគណ នៅ 
តាម បណ្ដោសៃុក  ឬខៃ ត្ត  មួយ 
ចំនួន   ជួយ បំបួស កូន របស់ ពួក-  

គៃ ដៃល បៃ ដៅ លៃង សា្ដាប ់ ដើមៃប ី
ឲៃយ កា្លាយ ជា សងៃឃ ដោយ សងៃឃឹម 
ថា  កនូៗ របស ់ពកួ គៃ នងឹ កា្លាយ- 
ជា មនុសៃស ល្អឡើងវិញ។   ប៉ុន្តៃ 
ពួក គៃ មិន បាន គិត ដល់ ចំណុច 
អវិជ្ជ មន  ដៃល អាច នឹង កើត- 
មន កៃយ ពី កូនៗ របស់ ពួក - 
គត់ កា្លាយ ជា សងៃឃ  ហើយ នាំ 
ទកុ្ខដល ់ពៃះ សងៃឃ ដទៃ ទៀត   រមួ- 
ទាំង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ គុណ- 
តម្លៃ នៃ ពៃះ ពុទ្ធសា សនា  ដៃល 
ជា សានា របស់ រដ្ឋ ដោយ សា រ 
តៃ អត្តចរិត អា កៃក់ ពី កំណើត 
របស់ ពកួ គៃ ដៃលមនិ ពៃម បោះ- 
បង់ ចោលនោះ ទៃ ។ 

 លោ ក  ភារៈ   បា ន ថ្លៃ ង ថា ៖  «មុ ន 
ពៃល បំបួស បុគ្គ ល ណ ម្នាក់ ជា 
សងៃឃគបៃបី តៃវូ ដឹង ពី សាវតាររ បស់ 
បុគ្គល នោះ ឲៃយ បាន ចៃបាស់  បើ ពុំ 
នោះ ទៃនឹង មន ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ សៃច ក្ដ ីថ្លៃ ថ្នរូ របស់ ពៃះ សងៃឃ   
នងិ អាប ់ឱន ដល ់វសិយ័ ពៃះ ពុទ្ធ- 
សាស នា របស់ យើង » ។    

 ពៃះ តៃជ គុណ   ប៉ៃង   សំអាត  
អនុ គណ សៃកុ ដង ទង់  បាន មន 
ពៃះ ថៃរ ដី កា បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា   ក្នងុ នាម ជា គៃ ូឧ បជៃឈាយ៍ ពៃះ- 
អង្គ មិន អាច បដិ សៃធ ចំពោះ 
លិខិត បញ្ជាក់ ពី អាជា្ញា ធរ មូល- 
ដ្ឋាន   ដៃល បាន អះអាង ចំពោះ 
បុគ្គល ដៃល តៃូវ បាន ស្នើ សុំ ឲៃយ 
មន ការ បំបួស ជា សងៃឃ នោះ 
ឡើយ ។ 

 ពៃះ អង្គ មន ពៃះ ថៃរ ដ ីកា ថា ៖ 
« មុន ពៃល បំបួស បុគ្គល ណ ម្នា ក់ 
ជា សងៃឃ  អាតា្មោ តៃង តៃ ទាម ទារ 
ឲៃយ ឪពុក ម្ដាយ ឬ អាណ ពៃយាបាល 
របស់ បុគ្គល នោះ  បង្ហាញ នូវ 
លិខិត បញ្ជាក់  ពី សាវ តារ  និង 
លិខិ ត បញ្ជាក់  សុខ ភាព   របស់ 
បុគ្គល នោះ ពី អាជា្ញា ធរ ដៃន ដី  
និង មណ្ឌល សុខ ភាព   ដៃល ពួក- 
គៃ រស់ នៅ។   មិន មៃន អាតា្មោ ចៃះ 

តៃ បំបួស ពួក គៃ ដោយ ចិត្ត ឯង 
នោះ ទៃ » ។ 

 ពាក់ ព័ន្ធករណីនៃះ លោក   
សៃង   សុមុនី   រដ្ឋ លៃ ខា ធ ិការ  នងិ  
ជា អ្នក នាំពាកៃយ  កៃសួង  ធម្ម ការ 
និង សាស នា  បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ថា  ជា ការ ពិត  បញ្ហា បៃ- 
ឈម នៅ ក្នុង វិស័យ ពៃះពុទ្ធ- 
សាស នា នៅ កម្ពុជា  នា ពៃល- 
បច្ចបុៃបន្ន  គ ឺភាគ ចៃើ ន កើត ឡើង 
ពី បុគ្គល   ដៃល មក ពី ខាង កៃ 
សហ គមន៍ ។   

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «  ករណី បគុ្គល 
សងៃឃ សៃព គៃឿង ញៀ ន ក្នងុ ខៃត្ត 
កំពត នៃះ  គឺ បណ្ដោល មក ពី  
បុគ្គ ល មក ពី កៃ ចូ ល ទៅ លៃបួង 
បញ្ឆោត ឲៃយ នៃន តចូៗ ទាងំ នោះ   
សាក លៃបង បៃើ បៃ ស់ គៃឿង- 
ញៀន  ដោយ យក ទៅ លាយ ជា-  
មួយ ភៃស ជ្ជៈ កូកា កូ ឡា  ដៃល 
ការ សាក លៃបង នៃះ  ធ្វើ ឲៃយ នៃន 
ទំាង នោះ ញៀន   ហើយ កា្លាយ ទៅ 
ជា ជន រង គៃះ ក្នុង អំពើ សៃព 
គៃឿង ញៀន » ។ 

 បើ តាម បៃ សាសន៍ របស់ លោក 
សុមុ  នី   ករ ណី បៃប នៃះ  មិន មៃ  ន 
ទើប តៃ កើត មន នៅ ក្ន ុង ខៃត្ត 
កំពត នោះទៃ   គឺ ធ្លាប់ កើត មន 
នៅ តាម ខៃត្ត មួយ ចំនួន រួច មក 
ហើយ កាល ពី ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ មុន     
ដៃល នាំ ឲៃយ កៃសួង ធម្ម ការ  និង 
សាស នា  រមួ ទាងំ សម្ដៃច សងៃឃ- 
នា យក ទំាង ២  គណៈ   បាន ឯក- 
ភាព គ្នា   ចៃញ នូវ សងៃឃ បៃ កាស   
និង សៃច ក្ដ ីណៃ នំា មួយ ចំនួ ន  ដើមៃបី 
ឲៃយ ស  ងៃឃ ទំាង អស់ គោរ ពបៃតិ បត្តិ 
ពិសៃស ពៃះ សងៃឃ  ដៃល មន តួ- 
នា ទ ីជា គៃ ូឧបជៃឈាយ។៍ ក្នងុ នោះ 
គឺ មន ការ ហាម បំបួស បុគ្គល 
ដៃល មក ពីកៃ សហ គមន៍ - 
មលូ ដ្ឋាន ឬ បគុ្គល ដៃល ធ្លាប់ មន 
បៃ វត្ត ិមិន ល្អ( ធ្លាប់ បៃពៃឹត្តបទ- 
ល្មើស ) ពីមុនជា ដើម ៕ 

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  សហ ជីព មួយ ចំនួន បាន អំ- 
ពាវ នាវ ឲៃយ មន  ការ បៃ កាស ពៃយួរ ការ ងរ 
កម្មករ  ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃះ  អាច ជា រឿង 
មយួ ដៃល ល្អ សមៃប ់កម្មករ  ដោយ  ពកួ- 
គៃ អាច គៃច ចៃញ ព ីការ ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី១៩  
ដៃល កពំងុ បន្ត រាត តៃបាត នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស  
បើ ទោះ ជា ពួក គត់   អាច បៃ ឈម នឹង  
ការ ខ្វះ ខាត ផ្នៃក ហិ រញ្ញ វត្ថុ ក៏ ដោយ ។ 

 លោក  ហា្វា  សាលី  បៃ  ធន សម្ព័ន្ធ 
សហ ជពី ជាត ិ បាន សរសៃរ   នៅ ក្នងុ ទពំរ័ 
ហ្វៃ ស ប៊ុក របស់ លោក  កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  សម្ព័ន្ធ សហ ជីព ជាតិ  សូម អំពាវ- 
នាវ ដល់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា  ជា ពសិៃស 

កៃ សួង ការ ងរ  គួរ ផ្អាក សកម្ម ភាព កា រ- 
ងរ កម្មករ នៅ តាម សិបៃប កម្ម រោងច កៃ  
សហ គៃស  នា នា ក្នុង រាជ ធនី ភ្នំ ពៃញ 
មួយ រយៈ សិន  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ហានិ ភ័យ 
នៃ ការ រីក រាល ដល ជំ ងឺ  កូ វីដ ១៩ ។

 លោក  សាលី  ថ្លៃង  ថា  ការរីក រាល- 
ដល នៃ ជងំ ឺក ូវដី១៩ នៃះ គឺ ជា បញ្ហា ដៃ ល  
ចាំ បាច់ បំផុត ក្នុង ការ បង្ការ ឲៃយ ទាន់ ពៃល 
វៃលា  ចៀស វាង ការ ឆ្លង ដោយ បៃ ការ 
ណ មួ យ ដល់ក ម្មករ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ពិបាក ខា្លាងំ។

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖ « យើង ខ្ញុំ បាន អង្កៃត 
ឃើញ ថា  កម្មករ ធ្វើ ការ ងរ រួម គ្នា ញាំ 
អាហារ រួម គ្នា  មិន សូវ យល់ ដឹង អំពី ការ- 
បង្ការ អនា មយ័  គ្មោន ទកឹ អាល ់កលុ លាង 
ដៃ  និង សា ប៊ូ គៃប់ គៃន់  ក្នុង រោង ចកៃ 

សហ គៃស  ពៃល ហបូ អាហារ នៅ ខាង- 
កៃ គ្មោន ទឹក  និង សាប៊ូ លាង ដៃ និង 
អាហារ គ្មោន អនា ម័យ តៃឹម តៃូវ  ដៃល 
អាហារ ទាំង នោះ គឺ បាន កាន់ ពី មនុសៃស 
ម្នាក ់ទៅ មនសុៃស ម្នាក ់ រមួ ទាងំ អ្នក លក ់ជា 
ដើម ទាំង នៃះ គឺ ជា បញ្ហា បៃ ឈម » ។ 

 លោក  សាល ី បាន ឲៃយ ដងឹ ទៀត ថា  ការ 
ឲៃយ កម្មករ ឈប់ សមៃកមួយ រយៈ  បើ 
ទោះ បី ជា តៃូវ បាត់ បង់ បៃក់ ឈ្នួល មួយ 
ចំនួន ធំក្តី  ប៉ុន្តៃ មធៃយា បាយ នៃះ  បាន 
ផ្តល់ នូវ សន្តិ ភាព ផ្លូវ អា រម្មណ៍  និង តៃូវ 
បាន គិត គូរ អំពី សុខុ មល ភាព   និង សុខ- 
ភាព ពៃញ លៃញ   ដើមៃប ីចៀស វាង ការ ឆ្លង 
ដល់ បង ប្អូន កម្មករ និ យោ ជិត ។ 

 លោក  បា៉ៅវ  សុីណ  បៃធន សហ ជីព 

ចលនា កម្មករ បាន ថ្លៃង ថា ការ ពៃយួរ 
ការងរ នៃះ  វា ក៏ ជា រឿង ល្អ ដៃរ  សមៃប់ 
រោង ចកៃ ដៃល ពៃយរួ  ទោះ ប ីកម្ម ករ បៃ ឈម 
នឹង ខ្វះ ខាត ហិរញ្ញ វត្ថុ  តៃ បង ប្អូ ង កម្មករ  
ពួក គត់ អាច មន សុវត្ថិ ភាព ពី ការ ឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ពៃះ សា្ថាន ភាព ពៃល នៃះ  
បង ប្អូន កម្មករ ហាក់ ពុំមន អារម្មណ៍ ធ្វើ 
ការ នោះ ទៃ  ដោយ សារ បារម្ភ អំពី ការ- 
 រាត តៃបាត នៃ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ហើយ ជងំ ឺនៃះ  
បាន និង កំពុង បន្ត កើន ឡើង ជា បន្ត- 
បនា្ទាប់ »។ 

លោក  ហៃង  សរួ  អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
ការ ងរ នងិ បណ្ដុះ បណ្ដោល វជិា្ជា ជវីៈ  មនិ 
អាច សុ ំការ អតា្ថា ធបិៃបាយ ជុ ំវញិ ករណ ីនៃះ 
បាន ទៃ   កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ៕

នគរបាលបង្ហាញនេន ២អង្គ ដេលតេវូ បាន ផេសឹក  ។ រូបថត សហការី

សហជីពអំពាវនាវឲេយរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការងារកម្មកររោងចកេសហគេសនិងសិបេបកម្ម
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កូវីដ១៩ កំពុងរារំាងSME  ពីការស្នើកម្ចពីីARDB
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ការ រីក រាល ដាល ន ៃ 
ជំងឺកូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲៃយ ស ហ- 
គៃស ធុន តចូ  នងិ មធៃយម (SM E  )
នៅកម្ពុជា   មាន ការ  ស្ទាក់ ស្ទើរ 
ក្នុង ការ ស្នើ សុំ កម្ចី   ពី  ធនាគារ 
អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ និង កសិកម្ម  
(ARDB) បនា្ទាប ់ព ីធនាគារ នៃះ  
បាន បញ្ចៃញ មូល និធិ ៥០ លា ន 
ដុលា្លារ  សមៃប់ វិស័យ កសិ- 
ឧសៃសា  ហកម្ម     ពី សបា្តាហ៍ មុ ន  ។  

 លោក  កៅ  ថាច  អគ្គ នាយក  
ARDB  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា  រហតូ មក ដល ់
ពៃល នៃះ  លោក មនិ ទាន ់ទទលួ 
បាន  ពាកៃយ ស្នើសុំ កម្ចី ពី សហ- 
គៃស ខ្នាត តូច  និង មធៃយម  នៅ 
ឡើយ  ទៃ ។  លោក បានថ្លៃង ថា៖  
« សព្វ  ថ្ងៃ  មិន ទាន់ មាន នរណា 
មា្នាក ់ស្នើ សុ ំកម្ច ីនោះ ទៃ ។  ពកួ គៃ 
កំពុង រង ់ចាំ មើល ពី ស្ថាន ភាព   
ថាតើ វា នឹង បៃសើរ ឡើង នៅ 
ពៃល ណា?  បញ្ហា នៃះ ហើយ 
ដៃល ពួក គៃ មិន ទាន់ ហ៊ាន ខ្ចី 
បៃក់ ពី យើង  »។ 

  ថ្លៃង ក្នុង ពិធី បៃកាស ជា ផ្លូវ- 
ការ សមៃប ់ការ ផ្តល ់កម្ច ីកាល ព ី
សបា្តាហ៍មុន លោក  ថាច បាន 
ឲៃយ ដឹងថា មូល និធិ នៃះ មាន 
បំណង ក្នុងការ បង្កើត ចង្វាក់ 
ផលិត   និង ដើមៃបី រកៃសា ភាព- 
បៃកួត បៃជៃង នៅ ក្នុង វិស័យ   
SME សៃប ពៃល ការ រីក រាល 

ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  និង ការ បាត់- 
បង់ ផ្នៃក ខ្លះ នៃបៃ ព័ន្ធ អនុ គៃះ 
ពន្ធ EBA ពី  សហភាព អឺរ៉ុប ។ 

លោកបាន  បន្ត ទៀត ថា  SM E 
អាច ខ្ចី បៃ  ក់ បាន រហូត ដល់  
៣០០  ០០ ០  ដុលា្លា រ  ជាមួយ 
នឹង អតៃ ការ  បៃក់  ៦ភាគ  រយ 
សមៃប់ ទុន  បង្វិល  និង  ៦,៥ 
ភាគ រយ សមៃប់ ទុន វិនិយោគ 

ក្នុង១ឆ្នាំ ។
ការ អង្កៃត មួយ របស់ កៃសួង 

ឧសៃសាហកម្ម  នងិ សបិៃបកម្ម  ក្នងុ 
ចំណោម សហគៃស  ៧១ នៅ 
កម្ពុជា បាន រក ឃើញ ថា  ពួកគៃ 
តៃូវ ការ ជំនួយ ផ្នៃក សៃវ ជៃវ 
ទផីៃសារ  ការ អភវិឌៃឍ សៃវា  ការ វៃច- 
ខ្ចប់ ការ ទទួល បាន បច្ចៃក វិទៃយា 
ធនធាន មនសុៃស  ការ ទទលួ បាន 

កមា្លាំង ពល កម្ម ការ ទទួល បាន 
ហិរញ្ញវត្ថុ ការ ចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម  
ការ បង់ ពន្ធ  និងការ កៃ លម្អ ស្តង់- 
ដា អនា ម័យ។

 លោក សៃី  កៃវ  មុំ  នាយិកា  
កៃមុហ៊នុ នសំៃយួ លលី ី បាន ឲៃយ 
ដឹងថា វិ ស័យ សហគៃស ធុន- 
តូច  និង មធៃយម មិន គួរ ខ្ចី បៃក់ ពី 
ធនាគារ នៅចំពៃល កំពុង មាន 

ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ដៃល ពួកគៃ នឹង មាន ហ និភ័យ 
ខ្ពស់ទៃ ។

លោក សៃី ថ្លៃង ថា៖ «ពៃល- 
វៃលានៃះ  បើ គាត់ ចង់ ពងៃីក 
អាជីវកម្ម  វាពិ បាកណាស់ក្នុង 
ស្ថាន ភាពនៃះ មា្នាក ់កពំងុ  ជាប-់ 
គាំង ទាំង អស់ខ្ចី បៃក់ នឹង បង់ 
តៃ  កា របៃក ់ទៅ វញិ ដចូ្នៃះ វា នងឹ 

ធ្វើ  សហគៃ ស ខ្នាត តូច និង 
មធៃយម កាន់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ថៃម ទៀត ។ 
ខ្ញុ ំគតិថា ពៃល វៃលា ដៃល សក័្ត-ិ 
សម នឹង  ខ្ចី បៃក់ ពី ធនា គារ គឺ 
កៃយ  ជងំ ឺកវូដី ១៩   អាច គៃប-់ 
គៃង  បាន ទាំង សៃុង  ទើប មាន  
SME ហ៊ាន ខ្ចី »។

របាយ ការណ៍ របស់ កៃសួង 
ឧសៃសា ហកម្ម  និង សិបៃបកម្ម  
បាន  បង្ហាញ ថា  កាល ពី ឆ្នាំ មុន  
សហគៃស ខ្នាត តចូ នងិ មធៃយម 
មាន ចំនួន  ៥២ ១៥៤  សហ- 
គៃស  ដៃល មាន បង្កើត ការ- 
ង របាន  ៨២៤  ២៤៥  នាក់ ។ 

របាយ ការណ៍ សជីវ កម្ម 
ហិរញ្ញ  វត្ថុ អន្តរ ជាតិ  ដៃល បាន 
ចៃញ ផៃសាយ កាល ពី ខៃ សីហ 
បាន ឲៃយ ដឹងថា សហគៃិន ស្តៃី 
របស ់បៃទៃស កម្ពជុា បន្ត ជបួ ការ- 
ពិបាក ដោយសរ តៃលទ្ធ ភាព 
ទទួល បាន ហិរញ្ញ វត្ថុ នៅ មាន 
កមៃិត សមៃប់ ការ ពងៃីក អា- 
ជីវ កម្ម ។ មាន តៃ  ៣ភាគ រយ  
ប៉ុណោ្ណោះ មាន លទ្ធភាព ទទួល- 
បាន ឥណ ទាន ព ីគៃឹះ ស្ថាន មកីៃ-ូ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និង ធនាគារ ។ 

របាយ ការណ៍ បា៉ាន់ បៃមាណ 
ថា តមៃវូ ការ ឥណទាន ពសីហ- 
គៃិន  ស្តៃី បច្ចុបៃបន្ន មាន ចំនួន  
៤,២  ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ស្មើ  នឹង 
ជតិ  ៦៣  ភាគ រយ  នៃ ថវកិា ជាត ិ
សមៃប់ ឆ្នាំ២០១៩  ដៃល មាន 
ចំនួន  ៦,៧ ពាន់លាន ដុលា្លារ 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា៕LA

ការបេមូលផលសេវូ របស់កសិករនៅខេត្ត កំពង់ឆ្នាងំកាលពីចុងឆ្នា ំ២០១៩។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពេញៈ Nien  Made  Enterpris e  
Co Ltd  ជា កៃុម ហ៊ុន ផលិត  និង លក់  
វាំង   នន ឈា ន មុខ គៃ  មាន មូល ដា្ឋាន   
តៃ វា៉ាន់  បាន  ឲៃយ ដឹង ថា  ការ បិទ ពៃំដៃន 
រវាង វៀត  ណាម  នងិ កម្ពជុា  នងឹ  ប៉ះ ពាល ់ 
ដ ល់  ការ  ដឹក ជញ្ជូន ផលិត ផល របស់  
ខ្លួ ន ផលិត  នៅ កម្ពុជា ។  នៃះ បើ  តាម 
សៃចក្តី រាយ  ការណ៍ របស់  កាសៃត  
Taipei Times កាល  ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។

កម្ពុជា  និង វៀត ណាម  កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន បាន បៃកាស បិទ ពៃំដៃន 
រវាង  បៃទៃស ទាងំ ២ ដើមៃបី ទប ់ស្កាត ់ការ- 
រីក រាល ដាល នៃវីរុស  កូវីដ ១៩  ប៉ុន្តៃ  
ចរាចរ ណ៍ទំនិញ នៅ តៃ ធ្វើ ឡើង ជា 

ធម្មតា នៅ តបំន ់ស  នៃ ចៃក ពៃដំៃន រវាង 
បៃទៃស ទាំង ២។

កៃុម ហ៊ុន  Nien  Made  Enter-
prise  Co Ltd  ផលិត វាំងនន  និង 
រនាងំ បង្អចួ នៅ តបំន ់សៃដ្ឋ កចិ្ចពសិៃស 
កៃុង  បាវិត  ដៃល ការ ដឹក ជញ្ជូន តៃូវ ធ្វើ 
ឡើង កំពង់ផៃ  ទី កៃុង ហូជី មិញ ។

កៃមុ ហ៊នុ ដៃល ផលតិ ផល របស ់ខ្លនួ 
រួម មាន របាំង បង្អួច  វាំងនន  និង  របាំង 
ពន្ល ឺបាន ឲៃយដឹង ថា  ទោះ យ៉ាង ណា   កៃមុ -  
ហ៊ុន នៃះ បាន រៀប ចំ ផៃន ការ នាំ ចៃញ  
ដើ មៃបីកាត់ បន្ថយ  ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ- 
សរ តៃ ការបិទ នៃះ ។  នៃះ បើ យោង 
តាម កាសៃត  Taipei  Times ។

បច្ចុបៃបន្ន  កៃុម ហ៊ុន   Nien Made  
មាន មូល ដា្ឋាន  ផលិត ៤  នៅ ទីកៃុង  

Dongguan  និង ខៃត្ត   Shandong  
របស់  បៃទៃស ចិន  ពៃម ទាំង  រោង ចកៃ 
១ នៅ  បៃទៃស កម្ពុជា ។  

  កៃមុ ហ៊នុ នៃះ បាន  ឲៃយ ដងឹថា ៖«  កៃមុ- 
ហ៊ុន  Nien Made  បាន ជូន ដំណឹង 
ដល់ អតិ ថិជន ជា ហង លក់ ធំៗ របស់ 
ខ្លួន  អំពី គោល នយោបាយ ទាំង នៃះ  
ហើយ នឹង ធ្វើ ការ បៃើ បៃស់ យ៉ាង ល្អ 
នៃទី តាំង ឃ្លាំង  កម្ពុជា  »។  

កៃុម ហ៊ុន បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ ដឹក ជញ្ជូ ន  
របស ់ខ្លនួ  អាច  ផ្លាស ់ប្តរូផ្លវូ ទៅ កពំ ង ់ផៃ 
កៃងុ ពៃះ ស ីហន ុ    ដើ មៃបី  កាត ់បន្ថយ   ផល-  
ប៉ះ ពាល់  ដៃល មិន ទាន់ កើត ឡើង »។ 

 សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន មយួ បាន  ឲៃយ 
ដឹងថា  ដើ  មៃបី ជួយ សមៃួល ដល់ ការ ធ្វើ 
ពាណិជ្ជ កម្ម ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន   កាល ពី 

សបា្ដាហ៍ មុន  បៃទៃស កម្ពុជា  និង វៀត- 
ណាម  បាន យ លព់ៃម  ក្នងុ ការ អនញុ្ញាត  
ឲៃយ  រថ យន្ត សណោ្ដោង ដកឹ ទនំញិ  ចលូ   ជា 
ធម្មតា   ពៃំដៃន បាវិត និង  Moc Bai  
ដៃល  មាន ទីតាំង នៅ  ខៃត្ត ស្វាយ រៀង 
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា   (បាវិត) និង 
ខៃត្ត តៃ និញ របស់   វៀតណាម។  

 លោក  កាំង  ម៉ូនីកា  អគ្គ លៃខធិ- 
ការរង   GMAC បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
កាល  ពីថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ពៃំដៃន  តៃូវ បាន  
បិទ  សមៃប់ តៃ  ចរាចរ ណ៍ មនុសៃស តៃ 
ប៉ណុោ្ណោះ ។  លោក បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  កា រធ្វើ 
ចរាចរ ណ៍ទំនិញ  ចូល  និ ងចៃញ  របស់ 
បៃទៃស  ទាំង ២ នៅតៃ តៃូវ បាន 
អនុញ្ញាត ជា ធម្មតា  គៃន់តៃ មា នវិ ធាន- 
ការបង្ការ ជាមុន មួយចំនួន   តៃូវ បាន 

អង្កៃត ជាពិសៃស  អ្នក បើក បរ រថយន្ត 
ដឹក ទំនិញ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ ។   

លោ ក ថ្លៃងថា ៖ «  មាន បញ្ហា កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន ប៉ុន្តៃ ដំណើរការ   នៅពៃល 
នៃះ មាន ភាពរលូន ។ យើង ទទួល 
ស្គាល់  កមៃិត នៃ ហនិ ភ័យ ខ្ពស់ ដៃល 
បង្ក ឡើង ដោយ វរីសុ នៃះ  ប៉នុ្តៃ វា  កម៏ាន 
សរៈ សំខន់  ក្នុង ការ រកៃសាសៃដ្ឋ កិច្ច 
ដំណើរ ការ ទៅ មុខ ផង ដៃរ  ដោយ  
អនវុត្ត តាម យ៉ាងត ឹងរុងឹនងិ ការណៃនា ំ
សុវត្ថិ ភាព ដោយ អាជា្ញាធរ »។

កៃមុ ហ៊នុ នៃះ បាន រាយ ការណ ៍ បៃក ់
ចំ ណូល  សុទ្ធ កាល ពីឆ្នាំ មុន ១៤៨,- 
៥១  លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក   កើនឡើង 
២៤,១ ភាគ រយ  ធៀប នឹង រយៈ ពៃល  
ដូចគា្នា កា ល ពីឆ្នាំ២០១៨៕ LA 

ក្រមុហុ៊ន  Nien Made បារម្ភពីការបិទព្រដំ្រនកម្ពជុា-វៀតណាម



តពីទំព័រ ១...ច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន
ទាងំអស់ជាមយួកម្ពជុាចាប់តាងំពីថ្ង្រ
ទី១៨ខ្រមីនាមកដោយច្រកចុង-
ក្រយត្រវូបានប្រកាសបទិកាលពីថ្ង្រ
ម្រសិលមិញដូចជាច្រកអន្តរជាតិភ្នំដី
ច្រកបឹងត្រកួននិងច្រកម៉ាឡ្រជាដើម។
ដោយឡ្រកចពំោះច្រកព្រដំ្រនអន្តរ-

ជាតិប៉ាយប៉្រតភាគីថ្របានស្នើសុំ
បិទរយៈព្រល១៤ថ្ង្រដូចគ្នាប៉ុន្ត្រ
អនុញ្ញាតឲ្រយរថយន្តធុនធំដឹកទំនិញ
ច្រញ-ចលូធម្មតាដោយតម្រវូឲ្រយមន
អ្នកបើកបរត្រម្នាក់គត់។ចំពោះមធ្រយោ-
បាយផ្រស្រងៗដូចជារថយន្តលក្ខណៈ
គ្រួសារម៉ូតូរទ្រះរុញកម្មករអាជីវករ

លក់ដូរក្នុងផ្រសារ រ៉ុងក្លឿមិនអនុញ្ញាត
ឲ្រយច្រញ-ចូលឡើយ។
លោកគឹមហួតប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជ-

កម្មខ្រត្តបាតដ់បំងកាលពីថ្ង្រចន្ទបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថាការបិទច្រកព្រំ-
ដ្រននាអំឡុងព្រលន្រះនឹងមិនសូវ
មនផលប៉ះពាល់ខ្លាងំសម្រប់ប្រជា-
កសិករនៅខ្រត្តបាត់ដំបងទ្រព្រះ
ការប្រមលូផលកសផិលទាងំអស់ជតិ
ផុតអស់ទៅហើយ។លោកបន្តថាជា-
មួយគ្នាន្រះព័ត៌មនពីការបិទនៅច្រក
ព្រំដ្រនមយួចនំនួដ្រលចាប់ផ្តើមតាងំ-
ពីថ្ង្រទី១៨ខ្រមីនាបានធ្វើឲ្រយប្រជា-
កសិករពន្រយោរព្រលការប្រមូលផល

របស់ពួកគត់ផងដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំគតិថាវាមនិមន

បញ្ហាសម្រប់កសិផលកម្ពុជាដ្រល
ត្រូវនាំច្រញទៅកាន់ប្រទ្រសថ្រទ្រត្រ
អ្វីដ្រលជាបញ្ហាគឺការនាំចូលផលិត-
ផល(អាហារ)ពីថ្រ មកកម្ពុជាដ្រល
អាចកើនឡើងតម្ល្រខ្ពស់ជាងមុន
ព្រះការដឹកជញ្ជូនអាចត្រូវចំណាយ
ខ្ពស់ជាងមុន»។ទោះយ៉ាងណា
លោកជឿថាការបទិន្រះអាចនងឹមនិ-
មនរយៈព្រលយូរទ្រ។
លោកស្រីឈុនស្ររីរ័ត្ន ប្រធាន

មន្ទរីពាណជិ្ជកម្មខ្រត្តពោធិ៍សាត់បាន
នយិយថាដោយសារខ្រត្តពោធិ៍សាត់
មនច្រកព្រំដ្រនជាប់ជាមួយប្រទ្រស
ថ្រត្រ១ច្រក(ច្រកថ្មដារ)ដ្រលមិន-
ម្រនជាច្រកអន្តរជាតិនោះដូច្ន្រះ
សកម្មភាពន្រការដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម
គឺមិនមនទ្រង់ទ្រយធំឡើយដោយ
ភាគច្រើនជាការដោះដូរដោយផ្ទាល់
រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនត្រប៉ុណ្ណោះ។
លោកស្រីថ្ល្រងថា៖«បើនិយយទៅ

វាអាចមនផលប៉ះពាល់តិចតួចដ្ររ
ចំពោះប្រជាជនរស់នៅតាមព្រំដ្រន
ដ្រលត្រងយកផលិតផលគត់ដាំដុះ
បានទៅលក់នៅថ្រនងិទញិផលតិផល
ពីថ្រមកប្រើប្រស់ក្នុងគ្រួសារ»។
លោក ប៊ុក ឡាយជីប្រធានមន្ទីរ

ពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តបនា្ទាយមនជ័យ
បានប្រប់ថាលោកមិនទាន់អាចវាយ-
តម្ល្រពីផលប៉ះពាល់ន្រការធ្វើពាណិជ្ជ-
កម្មជាមយួថ្របានទ្រខណៈព្រលន្រះ

លោកនងិក្រមុការងារកពំងុទៅពនិតិ្រយ
តាមច្រកព្រដំ្រនដើម្របីសកិ្រសាពីផលប៉ះ-
ពាល់ន្រការបិទព្រំដ្រនភា្លាមៗ ន្រះ។
លោកបន្តថាសម្រប់ព្រលន្រះវា

មិនទាន់មនបញ្ហាអ្វីនោះទ្រ។លោក
បន្តថា៖«ខ្ញុំមនិទាន់អាចវាយតម្ល្របាន
ទ្រនៅព្រលន្រះដោយត្រូវរង់ចាំរយៈ-
ព្រល១សបា្តាហ៍សិន»។
ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តកោះ-

កងុលោកអ៊កុសារទិ្ធបានលើកឡើង
ថាបើទោះបីជាការបិទច្រកព្រំដ្រន
ទើបត្រចាប់ផ្តើមត្រលោកគិតថានឹង
មិនធ្វើឲ្រយមនផលប៉ះពាល់ច្រើនទ្រ
សម្រប់កម្ពជុា។លោកបន្តថា៖«ផល-
ប៉ះពាល់នៅមិនទាន់មនទ្រត្រយើង
ត្រូវរង់ចាំមើលបន្តិចទៀតសិន»។
លោកបន្តថាបើការបទិន្រះរយៈព្រល

វ្រងវានងឹធ្វើឲ្រយមនផលប៉ះពាល់មយួ
ចនំនួតាមរយៈកង្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រប់
ទ្រទ្រង់ដល់តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស
និងសម្ភារសំណង់ជាដើម។
កម្ពុជាថ្របានសន្រយោថានឹងជំរុញ

ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីឲ្រយកើនដល់
១៥ពាន់លានដុលា្លារក្នុងឆ្នាំ២០២០។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

លោកសា៊ាងថ្របានឲ្រយដឹងថាជារួម
ការបិទព្រំដ្រនរវាងកម្ពុជានិងថ្រ
ព្រលន្រះមនិមនប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីទ្រព្រះការបិទ
ព្រំដ្រនព្រលន្រះ គឺអនុវត្តសម្រប់ត្រ
ការធ្វើដណំើររបស់មនសុ្រសត្រប៉ណុ្ណោះ
ចំណ្រកការផ្លាស់ប្តូរទំនិញគឺមនការ-

សម្របសម្រួលឲ្រយមនដំណើរការជា
ធម្មតា។លោកនិយយថា៖ «យើង
នឹងមើលទៅតាមសា្ថានភាពជាក់-
ស្ត្រងប្រសិនបើមនបញ្ហាត្រព្រល
ន្រះគឺមិនមនបញ្ហាអ្វីនោះទ្រ»។
លោកបន្តថាទោះយ៉ាងណាខណៈ

គ្រប់ប្រទ្រសនៅលើពភិពលោកសទុ្ធ-
ត្រកំពុងរងនូវផលអវិជ្ជមនពីការផ្ទុះ
ឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩។
របាយការណ៍ពីសា្ថានទូតថ្រប្រចាំ

កម្ពុជា ឲ្រយដឹងថាកាលពីឆ្នាំ២០១៩
ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថ្រ សម្រច
បានទឹកប្រក់ជាង ៩,៤១ពាន់លាន
ដុលា្លារ កើនឡើង ១២ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨ដ្រលមនចំនួន
៨,៣៨ពាន់លានដុលា្លារ។
ការនាំចូលពីប្រទ្រសថ្រមកកម្ពុជា

មនតម្ល្រ៧,១៤ពាន់លានដុលា្លារ
ធា្លាក់ចុះ៦ភាគរយពី៧,៦១ពាន់
លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨និង
កម្ពុជានាំច្រញទៅប្រទ្រសថ្រមន
ជាង២,២ពាន់លានដលុា្លារកើនឡើង
១៩៥ភាគរយពីឆ្នាំ២០១៨ដ្រល
មនចំនួន៧៦៨លានដុលា្លារ។
កម្ពជុានាំច្រញទៅថ្រភាគច្រើនជា

កសផិលកសកិម្មដូចជាពោតដំឡងូមី
សណ្ត្រកជាដើមខណៈថ្រនាំចលូមក
កម្ពុជាវិញមនដូចជាគ្រឿងចក្រ
ឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិក ប្រងឥន្ធនៈ
សម្ភារសំណង់គ្រឿងឧបភោគ-
បរិភោគគ្រឿងសម្អាង និងសម្ភារ
ប្រើប្រស់ក្នុងផ្ទះ៕LA

 ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ង្រអងា្គារទី២៤ែខមីនាឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com១០

កម្ពជុា និងរុស្សីុ សន្យាបង្កើនទំហំ ពាណិជ្ជកម្មទ្វភ្ាគី 
 ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា និងរុស្រសុី
បានសន្រយោថាបង្កើនពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វ្រភាគី និងការវិនិយោគ
រវាងប្រទ្រសទាំង២ពិស្រសការ-
បង្កើនការចូលទៅសហភាព
ស្រដ្ឋកចិ្ចអរឺ៉បុអាសុី(EAEU)
សម្រប់ការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្រសារ
របស់ប្រទ្រសន្រះ។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី

ហោណាំហងុបានជបួជាមយួ
លោកDmitryTsvetkovឯក-
អគ្គរដ្ឋទូតរុស្រសុីប្រចាំកម្ពុជានៅ
ទីក្រុងភ្នំព្រញកាលពីថ្ង្រចន្ទ
បានឲ្រយដឹងថា ប្រទ្រសទាំង២
មនទនំាក់ទនំងការទតូល្អជា-
ពសិ្រសការរមួចណំ្រកពីប្រទ្រស
រសុ្រសុីក្នងុការជយួបង្កើនកណំើន
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសន្រះ
តាមរយៈការបើកចំហពាណិជ្ជ-
កម្មកាន់ត្រខ្លាំងនិងជំរុញឲ្រយ
មនការវិនិយោគកាន់ត្រច្រើន
ចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រល
ជាច្រើនឆ្នាំមកន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «ប្រទ្រស

ទាងំ២របស់យើងមនទនំាក-់
ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតនិងកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការល្អនៅក្នុង

វសិយ័ជាច្រើន។ចាប់តាងំពីឆ្នាំ
២០១៥ ប្រទ្រសទាំង២បាន
ចុះកចិ្ចព្រមព្រៀង៥១ស្ដពីីការ-
បង្កើនពាណិជ្ជកម្មការវិនិ-
យោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកសិ-
កម្មនិងវិស័យជាច្រើនទៀត»។
លោកបន្តថា៖«កាលពីឆ្នាំ

មុន ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីរវាង
ប្រទ្រសទាំង២មនចំនួន៥៥,
៣៩លានដុលា្លារ ហើយយើង
សង្រឃមឹថានងឹបន្តកើនឡើងនៅ

ឆ្នាំន្រះ ខណៈកម្ពុជាសា្វាគមន៍
ភ្ញៀវទ្រសចររសុ្រសុីប្រហ្រល៥៥
៦៥៣នាក់ពីឆ្នាំ២០១៩»។
លោកបន្តថាថ្មីៗន្រះប្រទ្រស
ទាំង២កំពុងស្ថិតក្នុងការចរចា
លើអនុស្រសរណៈន្រការយោគ-
យល់គ្នាប្រហ្រល១៤ដ្រល
រំពឹងថា នឹងត្រូវចុះហត្ថល្រខ
ក្នុងព្រលឆប់ៗ ដោយផ្ដោត
លើវសិយ័ទ្រសចរណ៍ការអបរ់ំ
ច្របាប់ និងយុវវ័យ។ លោក

សង្រឃឹមថា ប្រទ្រសរុស្រសុី នឹង
គំទ្រប្រទ្រសកម្ពុជាលើការ-
ចរចាពាណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយ
អឺរ៉ុបអាសុី។
លោក Dmitry Tsvetkov

បានកត់សម្គាល់អំពីការអភិ-
វឌ្រឍយ៉ាងរហ័សរបស់ប្រទ្រស
កម្ពជុាដ្រលទទលួបានកណំើន
ខ្ពស់បំផតុនៅក្នងុតបំន់ប្រហ្រល
៧ភាគរយកាលពីឆ្នាំមនុទោះ-
បីជាកម្ពុជាមិនម្រនជាប្រទ្រស

ផលិតប្រងដចូជាបណា្ដាប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតកដ៏ោយ។លោកបន្ត
ថាក្រុមការងាររវាងប្រទ្រស
កម្ពុជានិងរុស្រសុីបានចាប់ផ្ដើម
ការចរចារួចហើយស្ដពីីកិច្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីជាមួយ
អឺរ៉ុបអាសុី។
កាលពីខ្រតុលាឆ្នាំមុនក្រុម

មន្ដ្រីប្រទ្រសកម្ពុជា បានទៅ
ទស្រសនកិច្ចប្រទ្រសរុស្រសុី ជុំវិញ
កចិ្ចព្រមព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររី
ជាមួយសហភាពស្រដ្ឋកិច្ច
អឺរ៉ុបអាសុី(EAEU)ដ្រលជា
ប្លកុរបស់បណា្ដាប្រទ្រសជាច្រើន
នៅអាសុីកណា្ដាលនិងខង-
ជើងនិងអឺរ៉ុបខងកើត។
ប្លុកន្រះមនផលិតផលក្នុង-

ស្រុកសរបុ(GDP)រមួចនំនួ៥
ពាន់ពាន់លានដលុា្លារ។EAEU
គឺជាអង្គការអន្តរជាតិមួយ
សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ស្រដ្ឋកចិ្ចក្នងុតបំន់មនរដ្ឋ៥ជា
សមជិកគឺអាម៉្រនី ប្រឡារុស
កាហ្រសាក់សា្ថានកៀហ្រសុីសុីសា្ថាន
និងរុស្រសុី ដោយមនប្រជាជន
រួមចំនួន១៨៣លាននាក់។
កាលពីឆ្នាំ២០១៦ប្រទ្រស

កម្ពជុានិងEAEUបានចុះកិច្ច-
ព្រមព្រៀង MoUដើម្របីលើក-

កម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម។ខណៈ
កម្ពជុានៅត្រកពំងុស្ថតិនៅក្នងុ
ចំណាត់ថា្នាក់ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍
តិចតួចបំផុត(LDC)ផលិត-
ផលកម្ពុជាប្រហ្រល៣៦មុខ
អាចចូលទៅក្នុងទីផ្រសាររបស់
EAEUដោយរួចពន្ធនៅក្នុង
រយៈព្រល៣ឆ្នាំក្រយ។
ក្នុងចំណមបណា្ដាប្រទ្រស

អាសា៊ាន មនត្រវៀតណាម
បុ៉ណ្ណោះដ្រលសម្រចបានកិច្ច-
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររី
ជាមយួEAEUខណៈប្រទ្រស
សិង្ហបុរី កំពុងរំពឹងថានឹង
សម្រចបានកចិ្ចព្រមព្រៀងន្រះ
នៅឆ្នាំន្រះ។
បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនម៉ុងឫទ្ធី

គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនពហុផលិត-
ផលកសិកម្មក្នុងស្រុកកំពុង
រៀបចំផ្រនការក្នុងការពង្រីក
ទីផ្រសារសម្រប់ការនាំច្រញផ្ល្រ-
សា្វាយទៅប្រទ្រសរុស្រសុី និង
ប្រទ្រសហងុគ្រី។លោកម៉ងុឫទ្ធី
ប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ុងឫទ្ធីគ្រុប
បានឲ្រយដងឹកាលពីមនុថាក្រមុ-
ហ៊ុនរបស់លោកគ្រងនឹងនាំ-
ច្រញផ្ល្រសា្វាយប្រហ្រល៥០០០
តោនក្នុង១ឆ្នាំ៕LA

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ដៃ ីហោ ណំាហុង (ឆ្វៃង) និងលោក Dmitry Tsvetkov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុសៃសី៊បៃចំាកម្ពជ៊ា   ។ សហការី

ទិដ្ឋភាពនៅចៃកអន្តរជាតិ ប៉ោយប៉ៃត នាពៃលកន្លងមក   ។ រូបថតេហងជីវ័ន

ការបិទច្កពំ្ដ្នកម្ពជុា...



ក្រុងវ្រលីងតុនៈធនាគារ
កណ្តាលរបស់ប្រទ្រសនូវ្រល-
ស្រឡង់បានប្រកាសផ្រនការ
ចណំយ៣០ពាន់លានដលុា្លារ
នូវ្រលស្រឡង់ (១៧,១ពាន់
លានដលុា្លារអាម្ររកិ)លើមលូ-
បត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ង្រចន្ទដ្រលជាមធ្រយោ-
បាយជំរុញស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលរង
ផលប៉ះពាល់ដោយសារការ-
រីករាលដលវីរុសកូរ៉ូណ។
ការសម្រចន្រះបានកើត-

ឡើងបនា្ទាប់ពីធនាគារកណ្តាល
កាលពីសបា្តាហ៍កន្លងមកបាន
ទម្លាក់អត្រការប្រក់ចុះទាប
ដល់០,២៥ភាគរយហើយ
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ច្រញកញ្ចប់
ចណំយដ្រលមនតម្ល្រ១២,១
ពានល់ានដលុា្លារនវូ្រលស្រឡង់
ព្រមទាំងសន្រយោបន្ថ្រមការចំ-
ណយលើសពីន្រះទៀត។
ធនាគារកណ្តាលបានឲ្រយដងឹ

ក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់
ខ្លួនថា៖«ការអនុវត្តស្រដ្ឋកិច្ច
អវិជ្ជមនន្រការផ្ទុះឡើងវីរុស-
កូរ៉ូណបានបន្តកើនឡើង»។
ប្រទ្រសនូវ្រលស្រឡង់បាន

អះអាងពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ចំនួន៦៦ករណីនិងមិនទាន់
មនករណីសា្លាប់នោះទ្រ។
ស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់ប្រទ្រសដ្រល

ពឹងផ្អ្រកខ្លាំងលើវិស័យទ្រស-
ចរណ៍និងការនាំច្រញផលិត-
ផលកសិកម្មន្រះមនតម្ល្រប្រ-
មណ៣១០ពាន់លានដុលា្លារ
នូវ្រលស្រឡង់ក្នុង១ឆ្នាំ។
ធនាគារកណ្តាលបានឲ្រយដងឹ

ការរឹតត្របិតលើការធ្វើដំណើរ
ក្នងុស្រកុនងិពភិពលោកបាន
ជះឥទ្ធិពលដល់សកម្មភាព
ស្រដ្ឋកិច្ច ដោយអ្នកឆ្លងវីរុស
ន្រះបន្តកើនឡើងយ៉ាងឆប់
រហ័ស។ធនាគាររៀបរាប់ថា៖
«កម្មវិធីន្រះមនបណំងផ្តល់ការ
គាំទ្របន្ថ្រមទៀតដល់វិស័យ
ស្រដ្ឋកិច្ចបង្កើនទំនុកចិត្តនិង
រក្រសាអត្រការប្រក់មលូបត្រប-ំ
ណុលរដ្ឋាភិបាលឲ្រយនៅទាប»។
លោកSharonZollner

ប្រធានអ្នកស្រដ្ឋកចិ្ចន្រធនាគារ
ANZក្នងុប្រទ្រសនវូ្រលស្រឡង់
បាននិយយថា៖«យើងមន
សទុដិ្ឋនិយិមថាវានងឹជោគជយ័
ក្នងុការនាំមកនវូអត្រការប្រក់
ទាបរយៈព្រលវ្រងមកវិញ និង
ជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលផ្តុំ
ដ៏ធំដ្រលត្រូវការសម្រប់ការ-
ចំណយ»៕AFP/RR
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កាណាដាស្នើកោះប្រជំុសភាដើម្របីដោះស្រយគ្រអាសន្ន
ក្រងុអតូាវ៉ាៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណដ

លោកJustinTrudeauបាននយិយ
កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា រដ្ឋាភិបាលរបស់
លោកនងឹស្នើម្តងទៀតទៅកាន់រដ្ឋសភា
ដ្រលបានផ្អាកសម័យប្រជុំដោយសារ
ការរកីរាលដលវរីសុករូ៉ណូដើម្របបីោះ-
ឆ្នាតអនុម័តលើវិធានការជំនួយស្រដ្ឋ-
កិច្ចក្នុងគ្រអាសន្ន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីTrudeauកាល

ពីសបា្តាហ៍កន្លងទៅបានប្រកាសកញ្ចប-់
ថវកិាជនំយួចនំនួ៨២ពាន់លានដលុា្លារ
កាណដ(៥៧ពាន់លានដុលា្លារអា-
ម្ររិក)ដ្រលរួមបញ្ចូលទាំង២៧ពាន់-
លានដុលា្លារកាណដ ជាជំនួយផ្ទាល់
ដើម្របីជួយបុគ្គលិកនិងអាជីវកម្មមួយ-
ចំនួនទប់ទល់ទៅនឹងផលប៉ះពាល់វីរុស-
កូរ៉ូណថ្មីលើផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច។
ក្រពីនោះលោកនិយយថាការបង់-

ពន្ធដ្រលមនតម្ល្របា៉ាន់សា្មានស្មើនឹង
៥៥ពាន់លានដុលា្លារកាណដនឹងត្រូវ
បានពន្រយោរការប្រមូលពន្ធរហូតដល់ខ្រ
សីហាឆ្នាំន្រះ។
ការរាលដលន្រវីរុសបានរាលដល

យឺតៗ ក្នុងប៉ុនា្មានថ្ង្រចុងក្រយន្រះក្នុង
ប្រទ្រសកាណដដ្រលបានកត់ត្រ
មនអ្នកឆ្លងចំនួន១៤០០នាក់និង
មន១៩នាក់បានសា្លាប់ដោយសារជងំឺ
កូវីដ១៩ត្រឹមថ្ង្រអាទិត្រយ។
អំឡុងព្រលសន្និសីទសារព័ត៌មនខ្លី

មយួលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាស

ថាសភាសហព័ន្ធនឹងត្រូវកោះអញ្ជើញ
ជាថ្មីនៅវ្រលាថ្ង្រត្រង់ថ្ង្រអង្គារដើម្របី
បោះឆ្នាតគំាទ្រទៅលើវិធានការក្នងុគ្រ-
អាសន្នន្រះ។
លោកTrudeauបានប្រប់អ្នកយក-

ពត័ម៌ននៅខងក្រនវិ្រសនដ្ឋានរបស់
លោកជាទីដ្រលលោកនងិក្រមុគ្រសួារ
ត្រូវស្ថិតនៅដច់ដោយឡ្រកបនា្ទាប់ពី
ភរយិរបស់លោកបានឆ្លងជងំឺកវូដី១៩

ដោយនិយយថា៖«ទាំងន្រះគឺជាជំ-
ហានដំបូងបំផុត»។
លោកនិយយថា៖«ព្រលន្រះយើង

កំពុងស្វ្រករកមើលអ្វីជាជំហានបនា្ទាប់
ដើម្របីធានាថាស្រដ្ឋកចិ្ចយើងអាចងើប-
ឡើងជាថ្មីព្រលឆ្លងផុតរឿងន្រះ»។
លោកបន្ថ្រមថាវាទំនងជាត្រវូការរយៈ-

ព្រលច្រើនខ្រមុនព្រលឆ្លងកាត់វាបាន។
នៅព្រលសួរថាតើ រដ្ឋាភិបាលមន

បំណងដក់ឲ្រយមនវិធានការនៅដច់-
ដោយឡ្រកឬទ្រ?លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
បានឆ្លើយថារឿងនោះត្រូវបានបដិ-
ស្រធចោល។
ការសម្រចចិត្តន្រះស្ថិតក្រមច្របាប់

គ្រអាសន្នដ្រលបានប្រើប្រស់ដល់ការ-
រតឹត្របតិលើស្ររភីាពជនសុវីលិគរួត្រត្រវូ
បានធ្វើត្រឹមត្រ «នៅព្រលយើងអស់
មធ្រយោបាយគ្រប់យ៉ាង»៕AFP/RR

ក្រងុឌូប្រៈក្រមុហុ៊នអាកាស-
ចរណ៍Emirates មនមូល-
ដ្ឋាននៅក្នងុទកី្រងុឌបូ្រប្រទ្រស
អ្រមីរា៉ាតអារា៉ាប់រួមបានក្រប្រ
ស្រចក្តីសម្រចចិត្តរបស់ខ្លួន
ឡើងវិញភា្លាមៗ ទាក់ទងនឹងការ-
ផ្អាកជើងយន្តហោះដឹកអ្នក-
ដំណើរបនា្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបាន
ប្រកាសថានឹងបញ្រឈប់ប្រតិបត្ត-ិ
ការចាប់ពីថ្ង្រទី២៥ខ្រមនីាន្រះ
ចំព្រលការផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណ។
ក្រុមហ៊ុនបានឲ្រយដឹងថាខ្លួន

បានទទលួសណំើពីរដ្ឋាភបិាល
និងអតិថិជនឲ្រយគាំទ្រដល់ការ-

ធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ចូលកាន់
មតុប្រទ្រសវិញនឹងបន្តប្រតិ-
បត្តកិារជើងហោះហើរទៅកាន់
១៣គោលដៅដ្រលធា្លាប់ប្រតិ-
បត្តិការហោះហើរចំនួន១៥៩
នៅជុំវិញពិភពលោក។
ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តជើងហោះ-

ហើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្ល្រស
ស្វ៊ីសជបុ៉នហុងកុងម៉ាឡ្រសុី
ហ្វីលីពីនថ្រសិង្ហបុរីកូរ៉្រខង-
ត្របូងអូស្តា្រលីអា្រហ្វិកខង-
ត្របូងអាម្ររិកនិងកាណដ។
ស្រចក្តីប្រកាសបានធ្វើឡើង

ប៉ុនា្មានម៉ាងប៉ុណ្ណោះបនា្ទាប់ពី

ស្រចក្តីប្រកាសមុនបានច្រញ
ផ្រសាយដោយបាននិយយថា
ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរផ្លូវអា-
ការន្រះ នឹងផ្អាកជាបណ្តាះ-
អាសន្ននូវរាល់ប្រតិបត្តិការដឹក
អ្នកដំណើររបស់ខ្លួនត្រឹមថ្ង្រទី
២៥ខ្រមីនា។
លោកSheikhAhmedbin

SaeedAl-Maktoumប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលនិងជានា-
យកប្រតបិត្តិក្រមុហ៊នុន្រះបាន
និយយថា៖«យើងបន្តតាម
ដនសា្ថានភាពន្រះដិតដល់បំ-
ផុតនៅព្រលអ្វីៗឲ្រយយើងបន្ត

បានយើងនឹងចាប់ផ្តើមស្រវា-
កម្មរបស់យើងភា្លាមត្រម្តង»។
ប្រទ្រសអ្រមីរា៉ាតអារា៉ាប់រួម

កាលពីថ្ង្រសុក្របានប្រកាស
ករណីសា្លាប់២នាក់ដំបូងដោយ-
សារជំងឺកូវីដ១៩ និងមន
១៥៣នាក់បានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូ-
ណហើយក្នុងចំណមនោះ
អ្នកជំងឺចំនួន៣៨នាក់បាន
ជាសះស្របើយឡើងវិញ។
លោកMaktoum បាន

និយយថារហូតដល់ខ្រមករា
ឆ្នាំន្រះក្រុមហ៊ុនEmirates-
Group មនប្រតិបត្តិការល្អ

ណស់ធៀបនងឹគោលដៅហរិ-
ញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ប៉ុន្ត្រកូវីដ១៩
បានបណ្តាលឲ្រយរឿងគ្រប់យ៉ាង
ឈប់ដំណើរការយ៉ាងតក់ក្រ-
ហល់និងពោរព្រញដោយការ-
ឈឺចាប់នារយៈព្រល៦សបា្តាហ៍
ចុងក្រយន្រះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ពភិពលោក

បានឃុំខ្លួនឯងដោយសារការ-
ផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩»។
ក្រុមហ៊ុនន្រះក៏បានប្រកាស

ដ្ររថា ខ្លួននឹងទម្លាក់ប្រក់ខ្រ
គោលន្របុគ្គលិកភាគច្រើនពី
២៥ទៅ៥០ភាគរយរយៈព្រល
៣ខ្រប៉ុន្ត្រនឹងមិនកាត់បន្ថយ
ចំនួនបុគ្គលិកទ្រ។
ប្រទ្រសក្នងុឈងូសមទុ្រព្ររ្រស៍

ជាច្រើនបានដក់ការរឹតបន្តឹង
ជាច្រើនដើម្របីប្រយុទ្ធនឹងការ-
រកីរាលដលន្រវរីសុឆ្លងករូ៉ណូ
ជាក់ស្ត្រងក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន
ផ្លូវអាកាសន្រះត្រម្តង។
ប្រទ្រសអ្រមីរា៉ាតអារា៉ាប់រួម

បានបញ្រឈប់ការផ្តល់ទិដ្ឋាការ-
ព្រលមកដល់នងិហាមជនបរ-
ទ្រសដ្រលរស់នៅស្របច្របាប់
ក្នុងប្រទ្រសន្រះហើយបាន
ច្រញក្រប្រទ្រសគឺមនិឲ្រយចលូ
ប្រទ្រសវិញទ្រ៕AFP/RR

លោកTrudeauនឹងស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្របីបោះឆ្នោតគំាទ្រវិធានការរដ្ឋាភិបាលក្នងុការបញ្ច្រញប្រក់សម្រប់គ្រអាសន្ន។រូបថតAFP

Emiratesក្រប្រការសម្រចចិត្តពីការប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរ

នូវ្រលស្រឡង់បាន
ដាក់បញ្ចលូប្រក់
១៧,១ពាន់លាន
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កញ្ចប់សង្គ្រោះស្រោដ្ឋកិច្ចអាម្រោរិករាប់ពាន់ពាន់លានដុលា្លារជាប់គំាងនៅព្រោទឹ្ធសភា
ទីក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ សៃចក្តី 

ស្នើ ចៃបាប ់សុ ំអនមុត័ ព ីពៃទឹ្ធ សភា 
អាមៃរិក មាន ទឹក បៃក់ ពាន់ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ដើ មៃប ីសង្គៃះ 
សៃដ្ឋ កិច្ច អាមៃរិក  ដៃល  មាន 
ដំណើរ ការ មិនល្អ បាន បរាជ័យ 
កាល ពីថ្ងៃ អាទិតៃយ  បនា្ទាប់ ពី មិន 
ទទលួ បាន ការ គាទំៃ ព ីសមា ជកិ 
គណ បកៃស បៃជា ធិប តៃយៃយ  និង  
សមាជិក គណបកៃស សាធារ- 
ណរដ្ឋ  ៥របូ អវត្ត មាន  ព ីអង្គ បៃជុ ំ
ពៃឹទ្ធ សភា ដោយសារ តៃ ការ- 
ដាក់  ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក  
ពីគៃ ជាប់ ទាក់ ទង ការឆ្លង   វីរុស ។

 កៃមុ សមាជិក  មក ពី គណ បកៃស  
បៃជា ធិប តៃយៃយ បាន ឲៃយ ដឹងថា  
ផៃន ការ របស់ គណបកៃស សាធារណ- 
រដ្ឋ  បានបរាជ័យ  ក្នុង ការ ការពារ 
ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធ ភាព ដ ល់ កម្មករ 
អាមៃរកិ  រាប ់លាន នាក ់ ឬ បង្កើត  
បៃពន័្ធ  ថៃរកៃសា សខុភាព  ដៃល មនិ 
មាន ឧប ករ ណ៍   ចំាបាច់ សំខាន់ៗ  
ក្នុងអំឡុង  វិ បត្តិ កូវីដ ១៩ ។  

ចៃបាប ់ ដៃល បាន ស្នើ ឡើង នៃះ 
មាន ទឹក បៃក់ បៃមាណ ១, ៧ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ   ឬ ចៃើន ជាង 
នៃះ   ដើ មៃបី បន្ថយ ផល ប៉ះ ពាល់ 
សមៃប់ គៃួសារ អាមៃ រិក  និង 

កៃុម ហ៊ុន រាប់ ពាន់ ដៃល បិទ ទា្វារ  
ឬ ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ។

ទោះ  ប ីការ ចរចា បៃកប ដោយ 
ភាព តាន តឹង រវាង  គណបកៃសសា- 
ធារណ រដ្ឋ  គណបកៃស បៃជា ធិប- 
តៃយៃយ  នងិ រដ្ឋ បាល របស ់លោក  
បៃ ធានា ធិបតី ដូណាល់  តៃំ  ក៏ 
ដោយ ក៏ ការ ហៅ ឈ្មោះ មានចំនួន  
៤៧ ទល់ និង ៤៧  មិន គៃប់ ចំនួន  
សន្លឹក ឆ្នាត ៦០ដៃល តៃូវ ការ  
ដើ មៃបី បន្ត ដំណើរ ការ ទៅ មុខ។

ពៃឹទ្ធ សមាជិក មក ពី គណ- 
បកៃស  សាធារ ណរដ្ឋ ៥រូប កំពុង 
ដាក់ ឲៃយ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ 
ដោយ ខ្លនួ ឯង  នងិ មនិ បាន បោះ- 
ឆ្នាត នោះ ទៃ ដៃល រួម ទាំង សមា - 
ជកិ ពៃទឹ្ធ សមាជកិ  Rand Paul 
ដៃល បាន បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃ យ  ថា  លោក បាន ធ្វើ តៃស្ដ 
វិជ្ជ មាន សមៃប់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

ទោះ បីជា ការ  បៃកួត បៃ ជៃង 
គា្នា ដៃល បាន ធ្វើ ឲៃយ ផៃន  ការ នៃះ 
មនិ ទទលួ បាន ជោគ ជយ័ ក ៏ដោយ   
ក៏ កៃុម តំណាង រាស្ដៃ   បាន បន្ត  
ការ ចរចា បទិ ទា្វារ កាន ់តៃ សុ ី ជមៃ  
កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  ដោយ ស ងៃឃ មឹ   
ថា  កញ្ចប ់  វធិាន ការ សង្គៃះ  នៃះ 
នឹង ដំណើរ ការ ឡើង វិញ    ។ 

 អ្នក  នាំ ពាកៃយ របស់ លោក   
Schumer  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
លោក  Chuck Schumer 
សមាជិក ពៃឹទ្ធ សភា ជាន់ ខ្ពស់ 
មក  ព ីគណ បកៃស  បៃជា ធបិ តៃយៃយ  
នងិ  លោក  Steven Mnuchin 
រដ្ឋ មន្ដៃ ីកៃសងួ រតនា គារ  « កពំងុ  
ធ្វើ ការងរ រហូត ដល់ យប់ ជៃ  
ហើយ ពកួ គៃ  មាន កចិ្ច បៃជុ ំ  បៃ កប    
ដោយ ផ្លៃ ផ្កា ផៃសៃង ទៀត »។

លទ្ធ ផល កិច្ច បៃជុំ ពៃឹទ្ធ សភា 
គរួ ឲៃយ តក ់ស្លតុ នៃះ   បង្កើន សមា្ពា ធ  
ខា្លាំង  លើ សភា  ក្នុងការ ជម្នះ  លើ 

ការ បៃ ងចៃក  និងការ ផ្ដល់ ភ្លើង 
ខៀវ យ៉ាង លឿន  ដល់ ការ អន្ត- 
រាគមន៍ របស់រ ដា្ឋា ភិបាល សហ- 
ព័ន្ធ  ដៃល  ទំនង ជា កញ្ចប់ អន្ត- 
រាគមន៍  ធំ បំ ផុត នៅ ក្នុង បៃវត្ដិ- 
សាស្ដៃ អាមៃរិក ។

សា្ថា ន ភាព ទាល ់ចៃក នៃះ ទ ំនង  
ជា  មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាងំ លើ ផៃសារ - 
ហុ៊ន  ដៃល ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់  
រួច ហើយ  នៅ ពៃល ផៃសារ ហុ៊នទំាង-  
នោះ បើក ដំណើរ ការ នៅថ្ងៃចន្ទ។  

អនាគត  លើសូចនាករ ផៃសារ ហុ៊ន 
អាមៃរិក ដ៏សំខាន់ៗ  កំ ពុង ធា្លាក់ 

ចុះ  បៃហៃល ៤ ភាគ រយ  ឬ ចៃើន 
ជាង នៃះ ដៃល ចង្អលុ  បង្ហាញ ថា   ផៃសារ- 
ហ៊ុន នៅតំបន់ ហិរញ្ញវត្ថុ     Wall 
Street អាច បើក ដំណើរ  ជាមួយ 
តម្លៃ ទាប ជាង នៃះ  ទៅទៀត     ។  

 ផៃសារ ហុ៊ន ហុងកុង បាន ធា្លាក់ 
ចុះ   ៥ ភាគរយ  នៅ ពៃល   បើក 
ដំណើរការ ។   

 លោក Mitch McConnell  
មៃដកឹ  នា ំសមា ជកិ ពៃទឹ្ធ សភា មត ិ 
ភាគ ចៃើន បាន រិះ គន ់ គណ បកៃស 
បៃឆំង  គឺ គណបកៃស បៃជា ធិប- 
តៃយៃយ  និង បាន ពៃមាន អំពី  ការ- 
ខចូ ខាត  សៃដ្ឋ កចិ្ចជា មនុ បើ  សភា  
មិន ចាត់ វិធាន ការ ភា្លាម ៗ  ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ដោយ កហំងឹ 
ថា ៖« ការយល់ ថា   យើង មាន 
ពៃល វៃលា ក្នុង ការ លៃង ហ្គៃម 
នៅ ទី នៃះ  ជាមួយ នឹង សៃដ្ឋ កិច្ច  
នងិ បៃជា ជន អាមៃរកិ    គ ឺមនិ សម 
ហៃតុ ផល ទាល់ តៃ សោះ  »។

 លោក ថ្លៃងថា ៖« យើង ចាំ - 
បាច ់ តៃូវ   ការ  បង្ហាញ សាធារ ណ- 
ជន ថា ពួក  យើង តៃៀម ខ្លួន ធ្វើ 
កិច្ច ការ នៃះឲៃយ  រួច រាល់ »។

 លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថា  លោក 
ចង់ ឲៃយ  តំណាង រាស្ដៃ ទទួល- 
សា្គាល់  « ភាព ចាំ បាច់ ក្នុង ការ - 

ចាត់ វិធាន ការ មុន ពៃល  ទី ផៃសារ  
ធា្លាក់ ចុះ បន្ថៃម ទៀត  និង បៃ- 
ជាជន អាមៃរិក អស់ សងៃឃឹម 
កាន់តៃ ខា្លាំង អំពី កង្វះ  លទ្ធ ភាព 
របស់ យើង ក្នុង ការ  ធ្វើ ការងរ 
រួមគា្នា ស្ថិត កៃម កាលៈ ទៃសៈ 
វិសា មញ្ញ បំ ផុត នៃះ »។  

 លោក  Schumer បាន  ទទូច 
ថា   ចៃបាប់ នៃះ  មិន គៃប់ គៃន ់   ក្នុង 
ការ ការពារ  បៃកប ដោយ    បៃសិទ្ធ- 
ភាព  ចំពោះ បុគ្គ ល ិក  អាមៃរិក  
ដៃល   ពកួគៃ  រាប ់លាន នាក ់ កពំងុ 
ស្ថតិ ក្នងុ គៃះ ថា្នាក ់នៃ ការបាត-់ 
បង ់ការងរ របស ់ពកួគៃ  ដោយ- 
សារ តៃ សៃដ្ឋ កិច្ច  ឈាន ទៅរក 
ការ ជាប់ គាំង  ខណៈ ការ ផ្ដល់ 
ជំនួយ សង្គៃះ ដល់ កៃុម ហ៊ុន  
ខា្នាត ធំ   ដោយ  គា្មោន  ការ ការពារ  
សមៃប ់កម្មករ  នងិ ស្ទើរ តៃ គា្មោន 
ការ តៃួត ពិនិតៃយ»។ 

 លោក បានចោទ បៃកាន់ 
គណបកៃស សាធារណរដ្ឋ  ពី ការ-  
ពៃយាយម  «ក្នុងការ តៃបិតតៃបៀត 
លើ ការ ផ្ដល់ មូល និធិ  » ដើ មៃបី 
ដោះ សៃយ កង្វះ មន្ទីរ ពៃទៃយ  
ឧបករណ៍  បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្ដៃ  
និង ហៃដា្ឋា  រចនាស ម្ព័ន្ធ ថៃរ កៃសា 
សុខ ភាព ផៃសៃង ទៀត ៕ LA 

លោកMcConnellសមាជិកព្រទឹ្ធសភាបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ។ AFP
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 បនា្ទាប់ពី ពងៃីក ទៅកាន់ ទីផៃសារ 
ជាចៃើន នៅ ទូទាំង តំបន់ អាស៊ាន 
កៃុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង Etiqa Insur-
ance ដៃលមាន មលូដ្ឋាន នៅ បៃទៃស 
មា៉ាឡៃសុី បានមក កាន់ ទីផៃសារ កម្ពុ ជា 
ដោយ ផ្តល់ ជូន នូវ ផលិតផល ធានា- 
រ៉ាបរ់ង ជាចៃើន បៃភៃទ ខណៈ បៃជាជន 
កម្ពុជា តិចជាង ៣ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ 
ដៃលមាន ធានារ៉ាប់រង ។ 

 កៃមុហុ៊ន ធានារ៉ាប់រងដៃលជា បុតៃ 
សម្ពន័្ធ នៃ ធនាគារ Malayan Bank-
ing Bhd  មាន មូលដ្ឋាន នៅ ទីកៃងុ 
គូឡា ឡំា ពួ Etiqa បានចាប់ផ្តើម 
បៃតិបត្តកិារ របស់ខ្លនួ កាលពី ថ្ងៃទី ៩ 
ខៃមីនា ជាមួយនឹង បាវចនា « នំាយក 
ធានារ៉ាប់រង ងយសៃលួ និង ឆ ប់ រហ័ស 
ដល់ បៃជាជន កម្ពជុា » ដៃល ភាគចៃើន 
បៃើ បៃស់ វៃទិកា ឌីជីថល ។ 

« កៃុមហ៊ុន Etiqa បានចាប់ផ្តើម 
ពងៃកី នៅ តបំន ់អាស៊ាន កៃព ីបៃទៃស 
មា៉ាឡៃសុី និងសិង្ហ បុរី ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ ។ 
រហូតមកដល់ ពៃលនៃះ យើង បាន 
ពងៃីក ទៅកាន់ បៃទៃស ហ្វីលីពីន និង 
ឥណ្ឌូនៃសុី មុនពៃល ចូលមក កាន់ 
បៃទៃស កម្ពុជា ជាទី ផៃសារ កំពុង រីក- 
ចមៃើន ដៃលយើង គិតថា  មាន សកា្តា-
នុពល នៃ កំណើន ដ៏ ល្អបៃសើរ » ។ 

 លោក Clarence Lit អគ្គនាយក 
កៃុមហ៊ុន Etiqa Life Insurance 
Cambodia បាន ឲៃយ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ដឹងថា ៖« កៃុមហ៊ុន Etiqa តៃងតៃ 
ផ្តល់នូវដំបូនា្មាន ល្អ បំផុត ដើមៃបី ឆ្លើយ- 
តប នងឹ តមៃវូការ នៃ របៀប រសន់ៅ របស ់
អតិថិជន និង ផ្តល់នូវ ធានារ៉ាប់រង 
ឆប់រហ័ស និង ងយសៃួល ដល់ 
អតិថិជន រួមមាន ការទិញ ធានារ៉ាប់រង 
ការទូទាត់ និង ការគាំទៃ ផៃសៃងៗ ។ 
យើង កំពុង នាំយក នូវ ធានារ៉ាប់រង ដ៏ 
ងយសៃលួ  នងិ ឆបរ់ហស័ ដើមៃប ីបមៃើ 
ដល់ បៃជាជន កម្ពុជា  » ។   

 ទីផៃសារ ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត ក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា នៅមាន ចៃើន ខណៈ 
បៃជាជន បៃមាណ ៩០ ភាគរយ នៅ 
មិនទាន់មាន ធានារ៉ាប់រង នៅឡើយ 
ដូច្នៃះ វា ជាទី ផៃសារ មួយ ដៃលមាន ភាព- 
ទូលំទូលាយសមៃប់ កៃុមហ៊ុន ដៃល 

នៅក្នុង ឧសៃសាហកម្ម មួយ នៃះ ។ 
 លើសពនីៃះ ទៀត កត្តា បៃជាសស្តៃ 

ដោយ ៦៥ ភាគរយ នៃ បៃជាជន កម្ពុ- 
ជាមាន អាយ ុកៃម ៣៥ ឆ្នា ំហើយ អ្នក 
ដៃលមាន ចំណូល មធៃយម កំពុង កើន 
ឡើង ដូច្នៃះ វា ទាមទារ ឲៃយ មាន សៃវា 
ថៃទាំ សុខភាព ល្អបៃសើរ ការ តៃៀម 
សមៃប ់ការចលូនវិត្តន ៍បកូរមួ ជាមយួ 
នងឹ ការយលដ់ងឹ កានត់ៃចៃើន ទាកទ់ង 
នងឹ សរៈសខំាន ់នៃ ធានារ៉ាបរ់ង ដៃល 

កំពុង ជំរុញ ឲៃយ ផលិតផល ធានារ៉ាប់រង 
កើនឡើង ។ 

 បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង 
អាយុជីវិត សរុប ចំនួន ៩ កំពុង បៃតិ-
បត្តិការ នៅក្នុង ពៃះរជាណាចកៃ- 
កម្ពុជា ហើយ កៃុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង 
ទូទៅ ចំនួន ១៤ ផៃសៃងទៀត កំពុងផ្តល់ 
ជនូ នវូ សៃវាកម្ម ជាចៃើន រប ់ចាប ់តងំ 
ពី ធានារ៉ាប់រង ម៉ូតូ រហូតដល់ ធានា- 
រ៉ាប់ រង  អគ្គិភ័យ ។   

 យោងតម សមាគម ធានារ៉ាប់រង 
កម្ពុជា បាន ឲៃយ ដឹងថា  កាលពី ឆ្នាំមុន 
បពុ្វលាភ សរបុ មាន ចនំនួ ១៤៣ លាន 
ដុលា្លារ បើ បៃៀបធៀប ទៅនឹង ១០០ 
លាន ដលុា្លារ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ ដៃលមាន 
កំណើន ចំនួន ៤២,៤ ភាគរយ ។  

 ទន្ទមឹនងឹ នៃះដៃរ ការ ធានាបាន កើន 
៤៩ ភាគរយ ឡើងដល ់១០ ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ ខណៈ កាលព ីឆ្នា ំ២០១៨ មាន 
ចំនួន ៦,៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។  

 លោក ថ្លៃងថា ៖« យើង គតិថា ឧសៃសា-
ហកម្ម ធានារ៉ាប់រង អាយុជីវិត កំពុង 
ឈានទៅរក ការរីកចមៃើន ខណៈ 
បៃជាជនមាន ការយល់ដឹង កាន់តៃ 
ចៃើន អំពី តមៃូវការ ធានារ៉ាប់រង ដូច្នៃះ 
ឱកាស នឹង កើនឡើង ។ ការផ្តាត 
អារម្មណ៍ រប ស់ យើង គឺ បៃជាជន ដៃល 
មាន ចណំលូ មធៃយម នងិ ចណំលូ ខ្ពស ់។ 
ដូច្នៃះ យើង មើលឃើញ ឱកាស ចៃើន 
នៅក្នុង ផ្នៃក ដ៏ ធំ នៃះ » ។ 

 លោក បន្ថៃមថា  ផលិតផល ដៃល 
ពៃញនិយម នៅ កម្ពុជា មានដូចជា 
គមៃង ធានារ៉ាប់រង សនៃសំ ហើយ 
កៃមុហ៊នុ Etiqa មានបណំង ផ្តលជ់នូ 
នូវ ផលិតផល ការពារ បៃកបដោយ 
ភាព ច្នៃបៃឌតិ បន្ថៃម ដៃល គៃបដណ្តប ់
លើ ជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

« យើង បានគិត រួចហើយ ថា យើង 
តៃូវ ការផ្តល់ ផលិតផល ឲៃយ មាន លក ្ខ- 
ណៈ ប្លៃក ពី កៃុមហ៊ុន ដទៃ ។ ចំពោះ 
គោល បំណង នៃះ គឺ យើង នឹង ផ្តល់នូវ 
ផលិត ផល និង សៃវាកម្ម ងយសៃួល  
និង ឆប់រហ័ស ជាមួយនឹង ដំបូនា្មាន ល្អ 
បផំតុ ដល ់អតថិជិនរ បស ់យើង ។ ប៉នុ្តៃ 
តើ ចំណុច នៃះ មានន័យ ដូចម្តៃច ?

 លោក Lit បានបន្តថា ៖«យើង នឹង 
បៃើបៃស់ ឧបករណ៍ និង បច្ចៃកវិទៃយា 
ឌីជីថល ចុងកៃយ បំផុត រួមមាន ការ- 
លក ់តមរយៈ អាយ ផៃ ត (iPads) នងិ 
កម្មវិធី វិភាគ តមៃូវការ អតិថិជន ដើមៃបី 
ធានាថា អតថិជិន មា្នាក់ៗ  តៃវូ បានផ្តល ់
អនុសសន៍ អំពី ផលិតផល ដ៏ តៃឹមតៃូវ 
ជាមួយនឹង ព័ត៌មាន លម្អិត និង តៃឹម - 
តៃូវ នៅក្នុង បៃព័ន្ធ របស់ យើង ។ យើង 
ក៏ នឹង ពងៃីក ការផ្តល់ជូន របស់ យើង 
តមរយៈ អន ឡាញ ផងដៃរ ៕ 

ក្រុមហ៊ុន Etiqa មើលឃើញសក្តានុពលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាវ័យក្ម្រង។  ស្នាក់ករកណ្តាលក្រុមហ៊ុន Etiqa នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួ។  

លោក Nazri Wong Abdullah នាយក  Etiqa General Insurance (Cambodia) Plc និង លោក Clarence Lit ។  
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ក្រងុបាងកកៈ  អ្នក នា ំពាកយ្ កស្ងួ- 
សុខា ភិបាល  បាន ថ្ល្ង នៅ សន្និ សីទ- 
សារ ព័ត៌ មាន មួយ  កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ថា 
ប្ទ្ស ថ្  បាន រក ឃើញ ករណី ឆ្លង 
វរីសុ ករូ៉ណូា បភ្ទ្ថ្ម ីចនំនួ ១២២ នាក ់ 
ដោយ នាំ ឲ្យ ចំនួន អ្នក ឆ្លង ឡើង ដល់ 
៧២១ នាក់ ។  

លោក  តាវី សីុន  វីសាណុយូ៉ ថិន  អ្នក- 
នាំ ពាក្យ ក្សួង សុខា ភិបាល សា- 
ធារណៈ  បាន ថ្ល្ង ថា៖«ករណី ថ្មី ន្ះ    
រា ប់ បញ្ចូល អ្នក ជំងឺ ២០ នាក់  ដ្ល ទាក់- 
ទង នងឹ ករណ ីមនុៗ  ករណ ីថ្ម ីមក ព ីក ្
មាន ចនំនួ ១០ នាក ់ នងិ ៩២ នាក ់ផស្ង្ 
តូ្វ ធ្វើត្ស្ត រក ឃើញ ឆ្លង វីរុស ន្ះ  ហើយ 
រង ់ចាំ ការ សុើប អង្ក្ត រក ឲ្យ ឃើញ ថា 

តើ ពកួ គ ្ឆ្លង ជងំ ឺន្ះ តាម របៀប ណា ? 
ប្ទ្ស ថ្  បាន កត់ ត្ ថា  មាន អ្នក- 
សា្លាប់ មា្នាក់ ចាប់ តាំង ពីមាន កា រ  ផ្ទុះ 
រាលដាល ន្ វី រុស ន្ះឡើង  ខណៈ 
 អ្នក ជំងឺ ៥១ នាក់  បាន ជា សះ ស្បើយ 
ហើយ វិល ត្ឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ  ចំណ្ក 
៦៦៨ នាក់ ផ្ស្ង ទៀត  កំពុង ត្ូវ បាន 
ព្យាបាល នៅ តាម មន្ទីរ ព្ទ្យ ។   

ការ កើន ឡើង ករណី ឆ្លង យ៉ាង ឆាប់ - 
រហ័ស ន្ះ  មិន បង្ហាញ ពី អត្ ឆ្លង ជំងឺ- 
កូវី ដ១៩ ជាក់ លាក់ នៅ ក្នុង ចំណោម 
ចនំនួ បជ្ា ជន ទទូៅទ ្ ប៉នុ្ត ្ជនំសួ មក 
វិញ  បង្ហាញ ពី បង្កើន ការ ធ្វើ ត្ស្ត លើ 
មនុស្ស ដ្ល ប្ ឈម នឹង គ្ះ ថា្នាក់ 
ប៉ុណោ្ណោះ ។  

ក្សួង សុខា ភិបាល របស់ ថ្  បាន 
ប្កាស ថា  មាន ការ កើន ឡើង ខា្លាំង    
នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធានី បាងកក  ដោយ បាន 
ព្មាន  ដល់ អ្នក ស្ុក ន្ រដ្ឋ ធានី ន្ះ  
មិន ឲ្យ ធ្វើ ដំណើរ ច្ញ ក្  ដើម្បី 
បញ្ចៀស មនិ ឲយ្ វរីសុ ន្ះ រាល ដាល នៅ 
ទូទាំង ប្ទ្ស។ 

រហតូ មក ទល ់ពល្ ន្ះ  តបំន ់អាសុ-ី 
អាគ្ន្យ៍ បាន រង ការ ប៉ះ ពាល់ តិច តួច 
ដោយ សារ វី រុស កូរ៉ូណា  ដ្ល កំពុង 
រីករាលដាល នៅ  ទូទាំង ពិភព លោក  
ដោយ ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ប្ មា ណ ជិត ១ 
ពាន់លា ន នាក់ សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ  និង   បាន 
បណា្តាល ឲ្យ មនុស្ស ជាង ១៣ ០០០  
នាក់  សា្លាប់ ៕ BKP/PSA   លោកចុងសីុយីគីយុ៉នរៀបចំកិច្ចប្រជំុរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការឆ្លើយតបកូវីដ១៩។Yonhap
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កូរ៉េខាងតេបូងចាត់វិធានការផ្លវូចេបាប់បេឆំាង
ពេះវិហារដេលបំពានការណេនំារបស់រដ្ឋាភិបាល
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  នា យក រដ្ឋ មន្ត្ី  បាន 

ថ្ល្ង កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ថា  ប្ទ្ស កូ រ៉្ - 
ខាងត្បូង នឹង ចាត់ វិធាន ការ ផ្លូ វច្បាប់ 
ប្ឆាំង ក្ុម ព្ះ វិហារ  សាសនា ប្ូត្ - 
ស្តង ់មយួ ចនំនួ  ជុ ំវញិ ការ រលំោភ បពំាន 
ទៅ នឹង ស្ចក្តី ណ្ នាំ របស់ រដា្ឋាភិ - 
បាល  ដើមប្ ីទប ់សា្កាត ់ការ ឆ្លង រាល ដាល 
វី រុស កូ រ៉ូ ណា ថ្មី ទ្ង់ ទ្យ ធំ ។ 

ជា ផ្នក្ ន ្ការ ជរំញុ របស ់រដា្ឋាភ ិបាល  
ដើមប្ ីចាត ់វធិាន ការ សង្គម យ៉ាង តងឹ រុងឹ  
អាជា្ញា ធរ សុខាភិ បាល  បាន ផ្តល់ យោ-
បល់ ឲ្យ ក្ុម ព្ះ វិហារ  ត្ូវ អនុវត្ត - 
វធិានការ ដាក ់ឲយ្ នៅ ដាច ់ដោយ ឡក្-
ពីគ្  ដ្លក្នងុ នោះ មាន ការ ដាក់ មនុស្ស 
ឲ្យ នៅ ឆា្ងាយ ពី គ្នា  រវាង ក្ុម អ្នក កាន់- 
សាសនា យ៉ាង តិច ចមា្ងាយ ២ម៉្ត្  
ខណៈ ពកួ គ ្ បាន ចលូ រមួ នៅ ក្នងុ ការ- 
ជួប ជុំ គ្នា  និង ធ្វើ ការ ត្ួត ពិនិត្យ កម្ដៅ 
របស់ ពួក គ្ ជា ប្ចាំ ផង ដ្រ ។ 

ប៉ុន្ត្ ព្ះ វិហារ ខ្លះ  នៅ ក្នុង នោះ មាន 
ព្ះ វិហារ សារា៉ាង ជីល  នៅ ក្នុង ទី ក្ុង- 
ស្ អ៊ូល ភាគ ខាង ជើង  បាន បើក ឲ្យ 

បម្ើ ស្វា ខាង សាសនា នៅ មុន ថ្ង្ 
ចងុ សបា្តាហ ៍ ដោយ មនិ គោរព ទៅ តាម 
ការ ណ្ នាំ ខ្លះ របស់ រដា្ឋាភិ បាល ។ 

 នា យក រដ្ឋ មន្ត្ី លោក  ចុង  សុី យី- 
គីយ៉ុន  បាន ថ្ល្ង ថា  វិធាន ការ យ៉ាង- 
តឹងរុឹង របស់ រដា្ឋាភិ បាល  នៅ ក្នុង នោះ 
រួម មាន  ការ ដាក់ បម្ម មិន ឲ្យ មាន 
ការ ប្មូល ផ្តុំ ផ្ស្ង ៗ   គួរ ត្ូវ បាន ដាក់ 
ទៅលើ ក្ុម ព្ះ វិហារ  ដ្ល មិន អើ ពើ 
អំពី ការ ណ្ នាំ ការ ឆ្លង វី រុស កូ រ៉ូ ណា ។ 

លោក ចុង  សុី យី  គី យ៉ុន  បាន ថ្ល្ង 
រិះគន់ នៅ ឯ កិច្ច ប្ជុំ រដា្ឋាភិ បាល មួយ  
ស្តី ពី ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង វី រុស កូ រ៉ូ ណា 
ប្ភ្ទ ថ្មី ថា៖  « ទង្វើ គួរ ឲ្យ ឈឺចាប់ 
យ៉ាង ខា្លាំង របស់ ព្ះ វិហារ ទាំង នោះ  
មិន ម្ន គ្ន់ ត្ មិន ផ្តល់ សុវត្ថិភាព 
ដល់ អ្នក គ្ប់ គ្នា  ដ្ល បាន ចូលរួម 
ប៉ុណោ្ណោះ នោះ ទ្  ថ្ម ទាំង នៅ ក្នុង- 
សហគមន៍ ទៀត ផង »។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « បច្ចុប្បន្ន គឺ ជា- 
សា្ថាន ការណ៍  ប្យុទ្ធប្ឆាំង  វីរុស - 
កូរ៉ូណា » ៕Yonhap/SK 

ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរូ៉ណានៅបេទេស-
ថេកើនឡើងរហូតដល់ជាង៧០០នាក់
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លោកគីមជុងអុ៊នត្រួតពិនិត្រយការបាញ់ត្រស្តសាកល្របងអាវុធយុទ្ធសាស្រ្តទើបផលិតថ្មី
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ - 

ផៃសាយ រ ដ្ឋបាន រាយ ការណ ៍កាល 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  មៃ ដឹក នាំ កូរ៉ៃ - 
ខាង ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
បាន  តាម ដាន តាម ការ បាញ់ 
តៃស្ត អាវុធ យុទ្ធ សាស្តៃ មួយ 
ដៃល ទើប ផលិត នា ពៃល ថ្មីៗ 
នៃះ  រ យៈ ពៃល ១ ថ្ងៃ កៃយ ពី 
បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង  បាន 
នយិាយ ថា  បៃទៃស កមុ្ម យុនសី្ត 
មួយ នៃះ  បាន បាញ់ តៃ ស្ត  អ្វី 
ដៃល ទំនង ជា មីសុីល បាលី- 
ស្ទិក ចម្ងាយ ជិត ២ គៃប់  ចូល 
ទៅ ក្នុង សមុទៃ ខាង កើត ។    

នាយសៃនា ធកិារ ចមៃុះ យោ- 
ធា ករូ៉ៃ ខាង តៃបូង  បាន ថ្លៃង កាល 
ពី ថ្ងៃសៅរ៍ ថា  បៃទៃស កូរ៉ៃ ខាង - 
ជើង  បាន បាញ់ តៃស្ត ចៃញ ពី 
តំបន់ នានា នៅ កៃបៃរ តំបន់ សុន - 
ចុន ភាគ ខាង លិច របស់ ខ្លួន នៅ 
ក្នុង  ខៃត្ត ពៃយុង យា៉ាង ខាង ជើង  
នងិ មសីុលី ជា ចៃើន គៃប ់ហោះ 
បាន ចម្ងាយ ៤១០ គី ឡូ ម៉ៃតៃ 
ដោយ ទៅ ដល់ រយៈ កម្ពស់ អតិ - 
បរម បៃហៃល ៥០ គីឡូ ម៉ៃតៃ ។ 

រហូត មក ទល់ នឹង ពៃល នៃះ   
ការ តៃស្ត អាវុធ បៃប នៃះ គឺជា  

លើក ទី៣ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ ។ 
កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  ទភីា្នាក ់ងរ 

សារព័ត៌ មន មជៃឈិមកូ រ៉ៃ ផ្លូវ ការ 
(KCNA )របស ់កៃងុ ពៃយងុ យា៉ាង 
បាន និយាយ ថា  លោក គីម  
ជុងអ៊ុន  បាន ចូល រួម ការ បាញ់ 
តៃស្ត អាវុធ ទាំង នោះ ។  

KCNA  បាន រាយ ការណ ៍ថា៖ 
«ការ បាញ់ តៃស្ត នោះ  មន 
គោល បំណង បញ្ជាក់ ជា ថ្មី និង 
បង្ហាញ កៃុម មៃ បញ្ជា ការ របស់  

KPA នូវ លក្ខណៈ យុទ្ធ សាស្តៃ 
និង អំណាច នៃ បៃព័ន្ធ អាវុធ 
ដៃល តៃូវ បាន បៃគល់ ឲៃយ ទា- 
ហាន ជា ចៃើន កង របស់ KPA។ 
KPA  តណំាង ឲៃយ កង ទព័ បៃជា- 
ជន កូរ៉ៃ »។ 

KCNA  បាន បន្ថៃម ទៀត ថា ៖ 
«ការ បាញ់ តៃស្ត នោះ  បាន 
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ យា៉ាង ចៃបាស់ ពី 
លក្ខណៈ នៃ គន្លង គៃប់ ហោះ 
ខុសៗ គ្នា និង មុំ ធា្លាក់  និង ភាព 

ចៃបាស់ របស់ គៃប់ ដៃល នាំ ផ្លូវ 
និង កម្លាំង  គៃប់ ទាំង នោះ »។ 

សា រពត័ ៌មន នៃះ  បាន ឲៃយ ដងឹ 
ទៀត ថា  នៃះ គឺ ជា ការ បាញ់ 
តៃស្ត បៃព័ន្ធ អាវុធ  ដៃល ទើប 
ផលិត ថ្មីៗ និង បាន ដក សៃង់ 
សម្តី របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
ដោយ និយាយ ថា  កំណើត នៃ 
បៃព័ន្ធ អាវុធថ្មី ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
របស់ យើង គឺជាពៃឹ ត្តិកា រណ៍ 
មួយ អសា្ចារៃយ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲៃយ  

រកី ចមៃើន នងិ ភាព ខសុ ប្លៃក នៅ 
ក្នុង កង កម្លាំង បៃដាប់ អាវុធ 
របស់ បៃទៃស យើងនៃះ ។ 

លោក គមី  ជងុ អ៊នុ ក ៏តៃវូ បាន 
គៃ ដក សៃង ់សម្ត ីដោយ នយិាយ 
ថា ៖« បៃព័ន្ធ អាវុធ បៃភៃទ ថ្មី 
យើង មន បៃព័ន្ធ អា វុធ យុទ្ធ- 
សាស្តៃ សំខាន់  ដៃល ទើប 
ផលិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល 
រកីចមៃើន  នងឹ ធ្វើ ការ រមួ ចណំៃក 
យា៉ាង ចៃបាស់ ដល់ ការ សមៃច 

ផៃន ការ យុទ្ធ សាស្តៃ របស់ 
គណបកៃស  ដើមៃបី ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ 
យុទ្ធ សាស្តៃ ការ ពារ ជាតិ »។   

មន្តៃី យោធា  និង កៃុម អ្នក- 
ជំនាញ  បាន សន្មតទុក ជា មុន 
ថា មសីុលី ទាងំ នៃះ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
ការ បាញ់ តៃស្ត សាកលៃបងនា - 
ពៃល ថ្មីៗ របស់ កូរ៉ៃ ខាង ជើង 
នៃះ  អាច ជា បៃភៃទ នៃ បៃព័ន្ធ 
មីសុីល យុទ្ធ សាស្តៃ របស់ កង - 
ទ័ព អាមៃរិក៕ Yonhap/PSA 

លោក គីម ជុងអុ៊ន ត្រតួពិនិត្រយមើលការ បាញ់ត្រ ស្តមី សីុល យុទ្ធសាស្ត្រតា ម  ក្រវយឹត ។ Yonhap ប្រ ជាជ នមើល   ទូរទស្រសន៍ ដ្រលចាក ផ់្រសាយ រូបភាព ន្រ  ការ បាញ់ត្រស្ត  របស់កូរ៉្រ ខាងជើង   ។ AFP

ពិភពលោកបង្កើនការរឹតត្របិតខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុស...
ត ពីទំព័រ ១...ជុំ វិញ ពិ ភព - 

លោក  ខណៈ កៃមុ បៃទៃស មយួ 
ចនំនួ  បាន ខតិខ បំៃងឹបៃង ទប-់ 
សា្កាត ់ការ ផ្ទុះ ជងំកឺវូដី១៩ កាន-់ 
តៃ ខា្លាំង ឡើង តាម រយៈ ការ ចាត់- 
វិធាន ការ បិទ មិន ធ្វើ ឲៃយ ដំណើរ 
មិន ធា្លាប់ មន ពី មុន  ដោយ បាន 
បិទ ហាង លក់ ទំនិញ  ការ ធ្វើ អាជី វ- 
កម្ម  និង ពៃំ ដៃន ជា ដើម ។ 

 ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល បាន 
បង្ក ឲៃយ មន ការ ពៃួយ បារម្ភ  អំពី 
ការ មិន ធូ រ សៃល ជា សកល  
ដោយ បាន ជំរុញ ឲៃយ កៃុម រដា្ឋាភិ - 
បាល នៅ លើ សកល លោក  
ចាត់ វិធាន ការ ដាក់ បៃទៃស 

របស់ ពួក គៃ ក្នុង គៃ អាសន្ន  
ទៃង់ ទៃយ ធំ  ដើមៃបី បញ្ចៀសពី 
ការ  ធា្លាក  ់ចុះ នៃ សៃដ្ឋ កិច្ច ។ 

 មនុសៃស ជាង ១៣០០០ នាក់ 
បាន សា្លាប់  ដោយ សារ ការ ឆ្លង     
វី រុស កូ រ៉ូ ណា នៅ ទូ ទាំង ពិភព - 
លោក  ជា មួយ សា្ថាន ការណ៍          
គរួ ឲៃយ រន្ធត ់កាន ់តៃ ខា្លាងំ ឡើង នៅ 
ក្នុង បៃទៃស អុី តាលី  កន្លៃង ឆ្លង 
ជំងឺ ថ្មី  ដៃល បាន ផ្ទុះ ឡើង ដំបូង 
នៅ បៃទៃស ចិនភាគ ក ណា្តាល  
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩  មុន មៃ រោគ 
កំណាច នៃះ  បាន រាត តៃបាត 
ពៃញ សកល លោក នោះ ។ 

  កៃុម បៃទៃស ខ្លះ  នៅ អាសុី  

បច្ចុបៃបន្ន  បាន បារម្ភ អំពី ការ ឆ្លង  
ជា ថ្មី ម្តង ទៀត  អាច ឆ្លង រាល - 
ដាល ទៅ ដល់ បៃទៃស របស់  
ពកួ គៃ  ខណៈ កៃមុ អ្នក ធ្វើ ដណំើរ 
បាន វិល តៃឡប់  ចៃញ ពី តំបន់ 
ផ្នៃក ខ្លះ របស់ បៃទៃស អឺរ៉ុប  
ដៃល រង ការ វាយ បៃហារ យា៉ាង- 
អាកៃក់ បំផុត  ជា ទ្វីប មួយ ស្ថិត 
នៅ កៃម ការ ឡោម ព័ទ្ធ  ដោយ- 
សារ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាលជំងឺ  
កវូដី ១៩  ដោយ មន ករណ ីឆ្លង 
ជាង ១៥០ ០០០ នាក ់ បើ តាម 
បៃកាស ឲៃយ ដឹង  ពី  អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភព លោក នោះ ។ 

 បៃទៃស អុីតាលី បច្ចុបៃបន្ន 
បាន រាយ ការណ៍ ថា  មន ចំនួន 
អ្នក សា្លាប ់ចៃើន ជាង បៃទៃស ចនិ 
ដី គោក  និង បៃទៃស អុីរ៉ ង់ ស្ថិត 
នៅ ក្នុង លំដាប់ ទី ៣  បនា្ទាប់ ពី 
បៃទៃស ចិន  ហើយ បៃទៃស 
មួយ នៃះ មន អតៃ អ្នក សា្លាប់ 
ចំនួន ៨,៦ ភាគ រយ  នៅ ក្នុង 
ចំណោម ការ អះ អាង អំពី ការ 
ឆ្លង កូវីដ ១៩  មន អ្នក សា្លាប់ 
ខ្ពស់ ជាង នៅ ក្នុង បៃទៃស ភាគ - 
ចៃើន មួយ ចំនួន ផៃសៃង ទៀត ។ 

 ចំនួន អ្នក សា្លាប់  នៅ ក្នុង - 
បៃទៃស នៅ តាម មហា សមុទៃ 
មៃឌ ីទៃរា៉ា ណៃ  ដៃល មន មនសុៃស 
ចនំនួ ៦០ លាន នាក ់ បាន កើន- 

ឡើង រហូត ដល់ ជាង ៥ ៤៧៦ 
នាក ់ ជា ចនំនួ សរបុ ជាង ៣ ភាគ 
រយ នៅ លើ សកល លោក ។ 

វធិាន ការ បទិ មនិ ឲៃយ ធ្វើ ដណំើរ  
បាន ធ្វើ ឡើង តចិ តចួ ក្នងុ ការ ទប ់
សា្កាត ់ការ ឆ្លង នងិ សា្លាប ់ថ្ម ី ហើយ 
រដា្ឋាភ ិបាល  បាន បៃកាស ឲៃយ បទិ 
រោង ចកៃ  ដៃល មនិ សខំាន ់ទាងំ 
អស់  នៅ ក្នុង សុន្ទរ កថា នៅ   
តាម ទូរ ទសៃសន៍ នៅ ពៃល យប់ ។ 

ប៉ូលិស បាន យាម លៃបាត ផ្លូវ  
គ្មាន មនុសៃស ធ្វើ ចរាចរណ៍ នៅ 

ក្នុង ទី កៃុង រ៉ូម កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
ខណៈ ការ តៃួត ពិនិតៃយ  តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅ តាម មត់ សមុទៃ  
កៃយ ពី មន្តៃី ក្នុង តំបន់  បាន 
ត្អូញ ត្អៃរ ថា  កៃុម មនុសៃស កំពុង 
ផ្គើន ទៅ នឹង បទ បញ្ជា មិន ឲៃយ   
ជួប ជុំ គ្នា នៅ ពៃល ថ្ងៃ ។ 

 នៅ ក្នុង ការ បួង សួង របស់ 
លោក រៀង រាល់ សបា្តាហ៍  បច្ចុ- 
បៃបន្ននៃះ  បាន កំពុង សុំ បន្ត ជីវិត  
ដើមៃបី បញ្ចៀស ការ បៃមូល ផ្តុំ 
ហ្វងូ មនសុៃស  សម្តៃច បា៉ាប   ្រហ្វង់- 

សុីស  បាន ស្នើ សុំ ឲៃយ បៃជា ជន   
អុី តា លី ទាំង អស់  តៃូវ អនុវត្ត 
វិធាន ការ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក ពី គៃ ។ 

សម្តៃច បា៉ាប  ្រហ្វ ង ់ សុសី បាន 
មន បន្ទូល ថា ៖« ចូរ យើង ទាំង- 
អស់ គ្នា នាំ គ្នា ធ្វើ រឿង អ្វី មួយ  
ដៃល រដា្ឋាភិ បាល បាន ស្នើ សុំ ឲៃយ 
យើង  ធ្វើ រឿង ល្អ ៗ   ដើមៃបី សុវត្ថិ- 
ភាព  និងសៃចក្តី សុខ រប ស់ 
យើង ទាំង អស់ គ្នា នៅ ក្នុង បៃ-
ទៃស មួយ នៃះ » ៕ AFP/SK

 អ្នក ដំណើរ  ដ្រលពាក់ ម៉ា ស់    ឈរ តម្រង់ ជួ រ  ខណៈដ្រលពួកគ្រ រ  ង់ចំា     រថភ្លើង  កាល  ពីថ្ង្រទី២១ ខ្រមីនា ។ រូប AFP

សន្តសុិខ    ពាក់  ម៉ា ស់    ស្រប ព្រ លម នកា រ ព្រយួ បា រម្ភចំពោះ  ជំង កូឺវីដ ១៩ កាន់ - 
ឧបករណ៍ស្ទង់កម្តៅ ដើម្របី  ស្ទ ង់កម្តៅ ភ្ញៀវ  នៅ ច្រក ចូល ភោជនីយដ្ឋាន ។AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១៦

  បុរសម្នាក់ ដែល ពាក់ម៉ាស់ ឈររង់ចំារថយ ន្ត  នៅ ក្នងុ ទី កែងុលីសបោន។ AFP

នែះជា រូ បថ ត  របស់ អ្នក ស្លាប់    ដោយ សរឆ្លង  កូ វីដ១៩ នៅ  ក្នងុ   ពែះ វិហារ១។ AFP

កែុង ផតតូៈ  រដ្ឋ មន្តៃី របស់ 
បៃទៃស ព័រ ទុយ ហ្គាល់  បាន 
ថ្លៃងឲៃយ ដឹង  កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
ថា  មនុសៃស ៧ នាក់  តៃវូ បានចាប់-  
ខ្លួន នៅ ក្នុង បៃទៃស ព័រ ទុយ- 
ហ្គាល់  ដោយ កៃុម កង កម្លាំង- 
សន្តិ សុខ  ជុំ វិញ បទ ឧកៃិដ្ឋ ផ្គើន 
ទៅ នឹង ចៃបាប់ ដាក់ រដ្ឋ ក្នុង គៃ- 
អាសន្ន  នៅ ចំពៃល មន    ការ- 
ផ្ទុះឆ្លង  រីករាល ដាលជំ ងឺកូ វីដ 
១៩ នៅ ក្នុង  បៃទៃស  ។ 

លោក អុីកា្វា ដូ  កាប៊ៃីតា  ជា-

រដ្ឋមន្តៃី គៃប់ គៃង ផ្ទៃ ក្នុង  បាន 
ថ្លៃង នៅ ឯ សន្និ សីទ សារ ព័ត៌-
មន មួយ ថា  មនុសៃស ម្នាក់ នៅ 
ក្នុង ចំណោម អ្នក តៃូវ បាន ចាប់-
ខ្លួន នោះ « ជា ពិសៃស គឺ ជា 
ករណី  រំលោភ  បំពាន យ៉ាង ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ លើ  តួនាទី ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់-
ដោយ ឡៃក ព ីគៃ» របស ់អ្នក ជងំ ឺ
ឆ្លង កូ វីដ ១៩ ម្នាក់  ដោយ សារ 
ការ បំពាន« ទៅ លើ ករណី ដាក់ 
ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ 
ជាចាំ បាច់ » ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី រូប នោះ  បាន ពនៃយល់ 
ថា  បុរស ម្នាក់ នោះ  តៃូវ បាន 
ចាប់ខ្លួន នៅ តាម ផ្លូវ នៅ ក្នុង 
ទកីៃងុ ផត ត ូ ជា ទ ីកៃងុ ធ ំជាង គៃ 
បំផុត ទី ២  នៅ ក្នុង បៃ ទៃស - 
ព័រទុយ ហ្គាល់  ខណៈ លោក 
គរួតៃ បាន សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ  ស្ថតិ 
នៅ កៃម ការ ថៃ ទាំ យ៉ាង យក-
ចិត្ត ទុក ដាក់ បំ ផុត ។ 

 លោក បាន បន្ថៃម ថា  ករណី 
មនុសៃស ៦ នាក់  ផៃសៃង ទៀត  
ដោយ សារ « មនិ គោរព ទៅ តាម 

ការ ណៃ នា ំរបស ់កៃមុ កង កម្លាងំ 
សន្តិ សុខ » ។ 

 យោង តាម ចៃបាប ់បៃទៃសពរ័-
ទុយ ហ្គាល់ បាន ចៃង ថា  ការ - 
ផ្គើន ទៅ នឹង ចៃបាប់ ដាក់ រដ្ឋ ក្នុង 
គៃ អាសន្ន ណា មួយ  គួរ តៃូវ 
បាន ផ្តនា្ទាទោស ឲៃយ ជាប់ ពន្ធ នា- 
គារ រហូត ដល់ ១ ឆ្នាំ  ឬ ផាក ពិ- 
នយ័ ចាប ់ព ី១២០ ថ្ងៃ ។ ការ ផាក 
ពិន័យ ១ ថ្ងៃ  តៃូវ បាន ផ្អៃក ទៅ  
លើ បៃក ់ចណំលូ បៃចា ំថ្ងៃ របស ់
ជនល្មើស នោះ៕ Xinhua/SK

មនុស្ស៧នាក់តូ្វចាប់ខ្លនួពីបទបំពានច្បប់គ្អសន្ននៅក្ុងប្ទ្សព័រទុយហ្គាល់

អីុតាលីដាក់បម្មពលរដ្ឋនៅក្ងុ
ប្ទ្សទំាងអស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរ
ខណៈកូវីដ១៩ឆក់ជីវិតបន្ថ្មទៀត

កែងុ រ៉មូៈ  កៃសងួ មហ ផ្ទៃ  នងិ 
សុខាភិ បាល របស់ បៃទៃស 
អុីតាលី  បាន ចៃញ សៃចក្តី-
ថ្លៃងការ ណ៍ រួម មួយ កាល ពី-
ថ្ងៃអាទិតៃយ  ឲៃយ ដាក់ បមៃម អ្នក 
នៅ ក្នងុ បៃទៃស ទាងំ អស ់មនិ ឲៃយ 
ធ្វើ ដំណើរ ចៃញ ចូល  ខណៈ 
ការឆ្លង រីក រាល ដាល នៃវីរុស- 
កូរ៉ូណា បាន បន្ត វាយ បៃហរ 
កាន់ តៃ ខា្លាំង ឡើង នៅ ក្នុង បៃ- 
ទៃស  មួយនៃះ ។ 

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ រួម នោះ 
បាន ថ្លៃង ថា ៖« ការ ចាប់ ផ្តើម 
ដាក ់បមៃម នៅ ថ្ងៃ នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស  វា គឺ ជា ការ 
ដាក់ បមៃម មិន ឲៃយ កៃុម អ្នក- 
សៃុក ធ្វើ ដំណើរ  ទាំង សៃវា 
ដឹកជញ្ជូន សាធារណៈ  ឬ ឯក- 
ជន  ចំពោះ ទី កៃុង ធំ វិញ  គឺ ខុស 
ពី ទី កៃុង មួយ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
ពួក គៃ អាច ស្វៃង រក សៃវា ដឹក - 
ជញ្ជូន ដោយ ខ្លួន ឯង » ។ 

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  បាន 
ឲៃយដឹង ថា ៖« ករ ណី លើក លៃង 
តៃ មួយ ប៉ុណោ្ណោះ  គឺ ហៃតុ ផល 
ការ ងរ មិន អាច បៃកៃក បាន  ឬ 
ហៃត ុផល អពំ ីគៃ អាសន្ន សខុ-
ភាព ទាំង មូល » ដោយ បាន 

បន្ថៃម ថា វិធាន ការ ថ្មី នឹង ចូល-
ជាធរ មន « រហូត ដល់ កៃឹតៃយ ថ្មី-
មួយ  តៃូវ  បាន  ចៃ ញ ដោយ- 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី របស់ បៃទៃស 
អុីតា លី» ។ 

 ដោយ បាន ថ្លៃង នៅ ឯ សន្និ-
សីទ សារ ព័ត៌ មន  បាន ចាក់-
ផៃសាយ នៅ តាម ទូរ ទសៃសន៍ ជា 
រៀង រាល់ យប់  បៃធាន នាយក- 
ដា្ឋានបង្ការ ការពារជងំ ឺឆ្លង សុ ីវលិ 
លោក អៃនជ ឺឡ ូ ប៊រូ រលី ល ី បាន 
អះអាង ថា  មនុសៃស ចំនួន ៤៦- 
៦៣៨នាក់  បាន ធ្វើ តៃស្ត រក- 
ឃើញវជិ្ជមន  នងិ មនសុៃសចនំនួ 
៥ ៤៧៦ នាក់   បាន សា្លាប់ ដោយ- 
សារ ការ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា បៃ- 
ភៃទ ថ្មី នៃះ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា  អ្នក បាន 
ឆ្លង ចំនួន  ២៣ ៧៨៣ នាក់  គឺ 
បាន ដាក់ ឲៃយ នៅ ក្នុង ផ្ទះ ដាច់-
ដោយ ឡៃក ព ីគៃ  មនសុៃស ចនំនួ-
១៩ ៨៤៦ នាក់  បាន សមៃក- 
ពៃយា បាល នៅ ក្នងុ មន្ទរី ពៃទៃយ  នងិ 
៣ ០០៩ នាក ់ បាន ស្ថតិ នៅ ក្នងុ 
ការ ពៃយា បាល   ដោយ បាន បន្ថៃម 
ថា   សរុប ទាំង អស់ មន អ្នក ជំងឺ 
ចំនួន  ៧ ០២៤ នាក់ បាន ជា-
សះសៃបើយ៕ Xinhua/SK

ផ្ទះុកូដកម្មនៅកុ្ងពន្ធនាគារមួយបង្កឲ្យមនុស្ស២៣នាក់
ស្លាប់នៅកូឡំុបី៊ខណៈប្ទ្សសីុលីដាក់បម្មគោចរ

កែងុម៉ងុ តែវ ីដែអូៈ  ការ  ជៃលួ-
ចៃបល់ ជុំ វិញ ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដាល វីរុសកូរ៉ូ ណា  បាន បង្ក ឲៃយ 
មន ការ ធ្វើ កូដ កម្ម នៅ ក្នុង ពន្ធ - 
នា គារ មួយ កន្លៃង នៅ ក្នុង បៃ- 
ទៃសកឡូុ ំប៊ ី ដៃល បាន បណា្តាល 
ឲៃយ  អ្នក ទោស ចំនួន ២៣ នាក់ 
សា្លាប ់ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  ខណៈ 
បៃទៃស សុី លី បាន កា្លាយ ជា 
បៃទៃសចុង កៃយ  គៃបំផុត    
នៅ អាមៃរិក ឡា ទីន  ដៃលទើប 
បានបៃកាស ដាក់ ការ រឹត តៃបិត 
ទៅ លើ ការ ធ្វើដំណើរ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស  នៃះ ។ 

 ការ ធ្វើ កូដ កម្ម ឲៃយ  មន  ការ - 
ផា្លាស ់ប្តរូ   កៃមុ អ្នក ទោស   នៅ ក្នងុ 
ពន្ធនា គារ នា ពៃល យប ់ នៅ ក្នងុ 
រដ្ឋ ធានី បូ ហ្គា តា  បៃទៃសកូ- 
ឡុបំ៊ ី នៅ ចពំៃល មន ភាពតាន- 
តឹង កាន់ តៃ ខា្លាងំ ឡើង  អំពី វី រុស- 
ក ូរ៉ ូណា នៅ ក្នងុ បៃពន័្ធ ពន្ធនា គារ 

សមៃប់ ដាក់ អ្នកទោស បទ- 
ឧកៃិដ្ឋ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី យុត្តិ ធម៌ លោក សៃី  
ម៉ារហ្គារីតា  កាប៊ីល ឡូ  បាន 
ពិពណ៌ នា អំពី អំពើ ហិងៃសា ថា  
បាន ពៃយា យម ធ្វើ កូដ កម្ម ទៃង់-
ទៃយ ធ ំមយួ  ជា ផ្នៃក នៃ អ្វ ីដៃល 

លោក សៃី បាន ថ្លៃង ថា  គឺ ជា 
ផៃន ការ សមៃប សមៃួល មួយ  
ជា មួយ កៃុម អ្នក ទោស  ដៃល 
បាន បង្ក ចលា ចល   នៅ ក្នុង គុក 
ចំនួន ១៣ កន្លៃង  នៅ ទូ ទាំង- 
បៃទៃស នៃះ ។ 

រដ្ឋ មន្តៃ ីយតុ្ត ិធម ៌របូ នោះ  បាន 

បដសិៃធ ការ ចោទ បៃកាន ់របស ់
កៃមុ សទិ្ធ ិមនសុៃស ថា  ការ ធ្វើ  កដូ- 
កម្ម  តៃូវ បាន បង្ក ឡើង  ដោយ- 
សារ សា្ថាន ភាព គា្មាន ការ អនា-
ម័យ នៅ ក្នុង ពន្ធ នា គារ មួយ- 
កន្លៃង  ដៃល ពកួ គៃ មនិ សបៃបាយ- 
ចិត្ត នៅ ក្នុង ការ បៃឈម មុខ  
ជាមួយ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នៅ ក្នុង ពន្ធនា គារ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី សុខាភិ បាល លោក-
ជីមមី  ម៉ាណា លិកហ៍  បាន 
បៃកាស កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
ការ ដាក់ បមៃម គោចរ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស សុី លី « នឹង ចូល ជា-
ធរមន នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស  
ចាបព់ ីម៉ាង ១០ យប ់រហតូ ដល ់
ម៉ាង ៥ ពៃឹក» ។  បៃទៃស សុី លី  
មន ករណី ឆ្លង ចំនួន ៦៣២ 
នាក់  បាន រាយ ការណ៍ ថា  មន 
អ្នក សា្លាប់ ដំបូង របស់ ខ្លនួ ដោយ- 
សារ  ជំងឺកូ វីដ១៩៕ AFP/SK

ស ច់ញា តិ របស់អ្នកទោស អ្នកកាសែត និងបូ៉លិស បែឆំាងកុបកម្មជួបជំុគ្នា នៅ កែគុក  ខណៈ មនផែសែងហុយ ចែញពី គុក Modelo នៅក្នងុបូហ្គោ តា ។ AFP 

បូ៉លិសបែឆំាងកុបកម្ម  ឈរ យាមនៅ ខា ងកែ គុក Modelo ក្នងុ កែងុ  បូហ្គោតូ   ។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ បង្ក ភាព  ភា្ញាក់ ផ្អើល ដល់ មហាជន   
ខណៈ   តារា ចម្រៀង ប្រុស  ឈរ ជើង យូរ នៅ ល ើ   
ទ្រន  ំផលតិ  កម្ម   ហង្រសមាស លោក ឆន សវុណ្ណ រាជ 
បាន  ចណំាយ ប្រក ់ផ្ទាល ់ខ្លនួ  ១ពានដ់លុ្លារដើម្រប ី 
ចលូ  រមួ  ក្នងុ  មលូ នធិ ិសប្របរុសធម ៌មយួ  ក្រម  ការ- 
កៀរគរ  ដោយ  សមាគម មតិ្តសលិ្របៈ ស្មគ័  ្រ  ចតិ្ត ជយួ 
សង្គម  របស់   លោក ហ្រង ឡុង   ដ្រល ខុស ពី អ្នក- 
សិល្របៈ ខ្លះ ប្ររ ជា ត្អូញ ត្អ្ររ   រឿង   បាត់ បង់ ប្រក់  
ចំណូល   ពី សិល្របៈ ទៅ វិញ នោះ ។ 

បើ តាម ការ សង្ក្រត  តាម រយៈ  សារ  ថ្ល្រង អំណរ-  
គុណ  ពី សំណាក់ ខាង   សមាគម មិត្តសិល្របៈ ស្មគ័្រ - 
ចតិ្ត ជយួ សង្គម  ដោយ មាន  លោក ហ្រង ឡងុ ជា 
អ្នក  កៀរគរ នោះ ឃើញ ថា មាន ក្រុម សិល្របករ-
សលិ្រប ការនិ ីជា ច្រើន បាន  ផសុ ផលុ  បរចិ្ចាគ ប្រក ់
ផ្ទាល ់ ខ្លួន តាម សទ្ធាជ្រះ ថា្លា  ឬ តាម លទ្ធ ភាព   
ដ្រល  ខ្លនួ អាចជយួ បាន។   ចនំនួទកឹ ប្រក ់បរចិ្ចាគ 
គ ឺ  មាន     ចប់ ពី  ត្រឹម១០ដុល្លារឡើង ទៅ រហូត     
រាប  ់រយ ដលុ្លារ ហើយ  លោក ឆន សវុណ្ណ រាជ  នងិ 
អតីត តារា ចម្រៀងស្រី  នៅ ផលិត កម្ម សាន់ ដ្រ- 
អ្នកនាង អ្រនជី និង សា្វាមី ក៏  បរិច្ចាគ ប្រក់ ចំនួន    
១  ពាន់ ដុល្លារ ខណៈ អតីត តារាចម្រៀង ស្រី  នៅ 
ផលិត កម្ម រ៉ុក អ្នកនាង ម៉ូលីកា និង សា្វាមី  បាន  
បរិច្ចាគ ១ ៥០០ដុ ល្លារ ។ 

ច្រញ  ពី គណនី ហ្វ្រសប៊ុក លោក  ហ្រង ឡុង  
បាន   បង្ហោះ សារ ថា៖ «ន្រះ ហើយ ទឹកចិត្តខ្ម្ររ 
ជយួ គ្នា ក្នងុ គ្រ ល ំបាក ! សមូគោរព  អរគណុ ដល ់
តារាចម្រៀង  ឆន សវុណា្ណារាជ  ដ្រល បានបរចិ្ចាគ 
ទកឹប្រក ់១ ០០០ ដលុ្លារ ដើម្រប ីចលូរមួទបស់ា្កាត ់
ការរីករាល ដាល ន្រ COVID-19»។ 

ទោះ បីជា មិន បានបក ស្រយ បន្ថ្រម ពី  តារា 
ចម្រៀង  ប្រុស វ័យ ជ្រ   ត្រនៅ បន្ត  ស្រូប បាននូវ  
ប្រជា  ប្រិយភាព ពី  អ្នក សា្តាប់ យុវ វ័យ ជា  គណៈ- 
កម្មការ ប្រឡង ចម្រៀង លំដាប់ ពិភពលោក-  
Cambodian Idol និង  កម្មវិធី  Cambodian 

Idol Junior លោក  ឆន សុវណ្ណ រាជ  តាម  ទូរ- 
ស័ព្ទ យ៉ាងណាក្ត ី ក៏   លោក  បង្ហោះ  សារ បញ្ជាក  ់  ទឹក- 
ចិត្ត   តាមបណា្តាញ  អុីន សា្តា  ក្រម  ដ្ររ ថា៖ « សូម   
បញ្ជាក់ ៖  «ខ្ញុំធ្វើ ក្នុងនាម ជា កូន ខ្ម្ររ ១ រូប ក្នុង    
ចណំោម   កនូខ្ម្ររ ជាង  ១៥ លន  នាក ់ថវកិា តចិ-    
ក្ត ី ច្រើន ក្ត ីមនិ សខំាន!់ សខំាន ខ់្ម្ររ ច្រះ ជយួគ្នា  ក្នងុ   
គ្រ  មាន   អាសន្ន។  សង្រឃមឹ ថា កនូខ្ម្ររ ទងំ  អស  ់គ្នា 
នឹង ចូលរួម ឧប ត្ថម្ភ ដល់មូលនិធិ  Covid-19  
ដើម្របី  ទប់ សា្កាត់   និង  ព្រយាបាល   ជំងឺ កាច សាហាវ - 
មួយ     ន្រះ ទំងអស់គ្នា។  ខ្ម្ររ ស្រឡាញ់ ខ្ម្ររ ! ខ្ម្ររ  
ជួយ   ខ្ម្រ  រ!»។  

ដោយ ឡ្រក ខណៈ  វត្តមាន រាត ត្របាត ដ៏ គួរ ឲ្រយ  - 
ភ័យ ខា្លាច របស់ វីរុស កូរ៉ូណា  បាន កំពុង ត្រ គំរាម  
ដល់ បញ្ហោ    ជីវ ភាព  ប្រជា ពល រដ្ឋ  គ្រប់ សណា្ឋាន  
ដោយ  មាន ការ  ផ្អាកធ្វើ ការ ងារនៅ ឯ  ការយិលយ័ 
មក ធ្វើ តាម អនឡាញជាហរូ ហ្រ   ដើម្រប ី  បងា្ការ ការ-  
ឆ្លង   ម្ររោគ ន្រះ  ក៏  មាន អ្នក  សិល្របៈ ខ្លះ បាន   ត្អូញ - 
ត្អ្ររ   បាត់ប្រក់  ចំណូល ពី  សិល្របៈ  ក៏ ព្រះ មាន  ការ- 

ពន្រយា រ  ព្រល   ព ី បងប្អនូប្រជាពល រដ្ឋ ខ្ម្ររ ដ្រល ជតិ 
រៀប ច ំពធិ ីមង្គលការ កនូ ប្រសុស្រ ី ពធិ ីបណុ្រយទន 
នានា ឬពិធីឡើង គ្រហដា្ឋាន ក៏ ដូចជាមាន មា្ចាស់ 
ស្ពនុ សរ័ ន្រ ការ ប្រគតំន្រ្ត ី ភាគ ច្រើន បាន ផ្អាក កម្ម-  
វិធី របស់ ខ្លួន នោះ ។ 

ត្រ  ជាក់ ស្ត្រង ក៏ ឃើញ មាន - 
ការ  ចូល រួម យ៉ាង ផុស ផុល ពី 
ក្រមុ សិល្របករ-សិល្រប ការិនី  គ្រប់ - 
ទម្រង់  និង  ប្រភ្រទ បាន  លះ បង់ 
ធន  ធាន   ផ្ទាល ់ខ្លនួ  ជា បន្ត បនា្ទាប ់
តាម  លទ្ធ ភាព ជាមយួ សមា គម  
មិត្ត  សិល្របៈ  ស្ម័គ្រ ចិត្ត ជួយ 
សង្គម   ដ្រល មាន លោក  
ហ្រង ឡុង ជា តំណាង  
សមាគម នោះ ។ 

បើគិត មក ត្រឹម ថ្ង្រ 
ម្រសិល មិញ  គ្រឃើញ   មាន វត្ត មាន-  
សិល្រប ករ- សិល្របការិនី នានា  ចូល រួម បរិច្ចាគ 
ប្រក់  មូល    និធិ  ដើម្របី ចូលរួម ទប់ សា្កាត់ ការ រីក - 
រាល ដាលន្រ វីរុស COVID-19 នោះ មាន 
ដចូជា  តារា ចម្រៀង លោក ប៊នុ សក័្ត ិ តារា 
សម្ត្រងអ្នកនាង អ៊ុន អាលីហ្រសា តារា  
ចម្រៀង  លោក មា៉ា ច័ន្ទបញ្ញា តារា  
ចម្រៀង  អ្នក នាង យ៉ុង ចន់កណ្ណិកា  
តារាចម្រៀងលោក ម៉្រ សុគន្ធ តារា 
ចម្រៀងលោក រិន សាវ៉្រត   អតីត    តារា 
ចម្រៀង  អ្នកនាង ម៉លូកីា  តារាចម្រៀង 
លោក ណបុ បាយ៉ារទិ្ធ  តារា      ចម្រៀង   
អ្នក នាងទចូ ស្រលីក្ខ ណ ៍តារា សម្ត្រង  
អ្នកនាង សាក់ សាក្រតមយូរា៉ា  
តារាចម្រៀងកញ្ញា ខៀវ ដាឡចិ 
តារា ច ម្រៀងកញ្ញា សុវត្ថិឌី- 
ធារ ីកា  តារាចម្រៀងលោក ន ី
រតនា  នងិ ក្រមុ អ្នកសលិ្របៈផ្រស្រងៗទៀត 
ដ្រល បានផ្តល់ ប្រក់ បរិច្ចាគ តាម   
លោក ហ្រង ឡុង ៕ 
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កេុង សុីដនី : ការ ឆ្លង វីរុស  ៣៥ 
ករណ ីទកទ់ង នងឹ ពធិ ីអាពាហ ៍ពពិាហ ៍
មួយ នៅ ក្រប្ររ ក្រុង សុីដន ី ហើយវិធាន 
ការ   រដា្ឋាភិបាល ថ្មី    ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ 
ឧស្រសាហកម្ម អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ច្រើន 
ពាន់ លន ដុល្លារ នៅ អូស្ដ្រលី និង 
បាន  បង្ខំ ឲ្រយ គូ ស្ន្រហ៍ ជា ច្រើន យំ មិន 
ច្រញ ចំពោះ ការ លុបចោល គម្រង 
រៀប ការ របស់ ខ្លួន ។ 

ការ រឹត បន្ដឹង លើ ពិធី ជួប ជុំ មនុស្រស 
លើសពី ១០០នាក់ ត្រូវបាន ប្រកាស 
ឡើង នា សបា្ដហ ៍ន្រះ បណំង ទប ់សា្កាត ់
ការ  រកី រាល ដាល ន្រ វរីសុ ករូូណ៉ា ។ ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង ន្រ វីរុស ថ្មី  និង បទប្របញ្ញត្ដិ ថ្មី   
បាន ដាកឧ់ស្រសាហកម្ម អាពាហ ៍ពពិាហ ៍

ដ្រល ខាត បង ់ ២,៣ ពាន ់លន  ដលុ្លារ 
ក្នុង ១ ឆ្នាំ នៅ អូស្ដ្រលី ស្ថិត ក្នុង ភាព- 
មិន ប្រកដ ប្រជា ។ 

អ្នក រៀបចំ គម្រង អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
អ្នកស្រ ីLara Beesley បាន នយិយ 
ថា ចប់ ពីអ្នក តុបត្រង ផ្កា រហូត  ដល់ 
ជាង ថតរបូ  អ្នក ធ្វើ ការ ក្នងុ ឧស្រសាហកម្ម 
ន្រះ បាន ទទួល រង រួច ហើយ នូវ វិបត្ដិ  
ខណៈ អាពាហ៍ ពិពាហ៍ ជា ច្រើន ត្រូវ 
បាន  បង្កក ដោយ គ្មាន ព្រល កំណត់ ។ 

ក្រមុ មន្ដ្រ ីសខុាភបិាលបាន ឲ្រយ ដងឹ ថា 
៣៥ ករណី បាន កើត ឡើង ក្នុង ពិធី 
អាពាហ ៍ពពិាហ ៍មយួ នៅ ភាគ ខាង ត្របូង 
ក្រុង សុីដនី កាល ពី ដើម ខ្រ ។ 

កនូ កលំោះ  ស្កតុ មា៉ាកស ៍បាន ប្រប ់

Sydney Morning Herald ថា ការ 
រក ឃើញ ការ ឆ្លង  រីក រាល ដាលនៅ ក្នុង 
សហគមន ៍នៅពធិ ីមង្គល ការ ន្រះ បាន 
បង្ក ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ខា្លាំង ។ 

 គូស្ន្រហ៍ ជា ច្រើន ត្រូវបាន ទទូច ឲ្រយ 
ពិចរណា ផ្អាក  ឬ រៀបចំ ពិធី តូច តាច  
ដោយ អ្នកស្រី Elise James មក ពី 
ទភីា្នាកង់ារ រៀបច ំពធិ ីមង្គល ការ  Easy 
Weddings បាន ឲ្រយ ដឹង ថា៖ «យើង 
លើក ទឹក ឲ្រយ គូស្ន្រហ៍ ធ្វើ អ្វី ៗ  គ្រប់ យ៉ាង 
ដើម្របី សុវត្ថិភាព »។ 

 ព ី៣៥ នៅ អសូ្ដ្រល ីបាន កើន ឡើង 
ដល់ ជាង ៩០០ ករណី នៅ ថ្ង្រ សៅរ៍ 
និង  អ្នក សា្លាប់ ៧នាក់   ទូទំង ប្រទ្រស  
តាំងពី ការ ផ្ទុះ   ដំបូង៕ AFP/HR ឧសេសាហកម្ម អាពាហ៍ពិពាហ៍ អូស្ដេលី ខាតបង់  ២,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ   ។ រូបថត AFP

យំមិនចេញគូស្នេហ៍អូស្ដេលីបង្ខំចិត្ដផ្អាកពិធីមង្គលរបស់ខ្លនួដោយសារកូវីដ១៩

លោក ហេង ឡុង បង្ហើរសារអរគុណ  តារា ចមេៀង    
ហងេស មាសលោក ឆន   សុវណ្ណរាជ។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 

ឆនសុវណ្ណរាជបរិច្ចាគ$១ពាន់ចូលរួមទប់សា្កាត់កូវីដ១៩
តារា ចមេៀង  នៅ  

ហងេសមាស លោក 
ឆន សុវណ្ណរាជ។ 

រូបថត  ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៨

ក្រងុ ប៉ារសី : អ្នក ជនំាញ នយិាយ ថា 
គុណភាព ខៃយល់  បៃជា ល្អ បៃសើរ នៅ 
តាម  បណ្ដាល បៃទៃស នានា ដោយ 
សារ តៃ  កូរូ៉ណ បង្ខំ ឲៃយ  ពលរដ្ឋ សំងំនៅ 
ក្នងុ ផ្ទះ   តៃ មនិ ចៃបាស ់ថា វា នងឹ ផ្លាស ់ប្ដរូ 
វិញ នៅ ពៃល ណ ឡើយ ។ 

រូបភាព  ពី ភា្នាក់ងរ អវកាស អាមៃរិក 
NASA បាន បង្ហាញ យា៉ាង ចៃបាស់ ថា 
កាលពី ខៃ កុម្ភៈ ការ បៃមូល ផ្ដុំ សមាស - 
ធាតុ អុី្រដូហៃសៃ៊ន ឌីអុក សុីត បាន ធា្លាក់ 
ចុះ  នៅ ទីកៃុង វូហាន បៃទៃស ចិន  ជា 
មជៃឈមណ្ឌល រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដោយ បាន ផ្លាស់ ប្ដូរកមៃិត ពី កៃហម 
ទឹក  កៃូច មក ជា ខៀវ ។ 

អុី្រដូហៃសៃ៊ន ឌីអុក សុីត កកើត ឡើង 
ពី ផៃសៃង យាន យន្ដ  តំបន់ ឧសៃសាហកម្ម  
និង  រោង ចកៃ នានា ។ ខណៈ ចិន បាន 
ឆ្លង ផុត ដំណក់ កាល ដ៏ សៃន លំបាក 
បផំតុ យា៉ាង ណមញិ របូភាព ថ្ម ៗី  របស ់
ទភីា្នាក ់ងរ អវកាស អរឺ៉បុ (ESA) បាន 

បង្ហាញ ព ីការ លៃច ឡើង ជា ថ្ម ីនៃ ឧស្មន័ 
បំផ្លាញ ផៃន ដី ទាំង នៃះ ។ 

ការ កាត ់បន្ថយ យា៉ាង ចៃើន ក ៏តៃវូបាន 
មើល ឃើញ ដោយ ESA នៅ ភាគ ខាង 
ជើង បៃទៃស អុតីាល ីដៃល តៃវូបាន បទិ 
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ការ រីក រាល 

ដាល នៃ វរីសុ ករូូណ៉ ថ្ម ី ដៃល បង្ក ជា ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩ ។

(ESA) បាន រាយ ការណ៍ ពី ការ- 
ផ្លាស ់ប្ដរូ សៃដៀង គ្នា នៅ ទកីៃងុ បាសៃ-
ឡណូ នងិ មា៉ា ្រឌដី ជា ទ ីដៃល អាជា្ញាធរ 
អៃសៃបា៉ាញ បាន បញ្ជា ឲៃយ ពលរដ្ឋ សំងំ 

ក្នុង ផ្ទះ នៅ ពាក់ កណ្ដាល ខៃ មីនា  ។ 
លោក Vincent-Henri Peuch 

មក ពី កម្មវិធី មើល ផៃនដី របស់ អឺរ៉ុប 
Copernicus  និយាយ ថា ៖ « NO2 
គឺជា ការ បំពុល បរិសា្ថាន រយៈ ពៃល ខ្លី  
ដៃល មាន អាយុ កាល ក្នុ ងបរិយាកាស 

តៃឹម តៃ ១ ថ្ងៃ »។
លោក Vincent-Henri   Peuch 

បាន កត ់សមា្គាល ់ថា នៅ ភាគ ខាង ជើង 
អុីតាលី កមៃិត បៃមូល ផ្ដុំ នៃ សារធាតុ  
NO2 មធៃយម បាន ធា្លាក ់ចុះ ស្ទើរ តៃ ពាក-់ 
កណ្ដាល៕ AFP/HR 

 អាកាស ធាត បុ្រ ជា ស្រស ់ បំព្រង  ខណៈ ព្រល ចិន បន បិទតំបន់ ជា ច្រើន ។ រូបថត AFP ទឹក ប្រឡាយ ទ្រសចរណ៍ ក្រងុ វ្រនិក ក៏ ប្រ ជា ថ្លា ល្អ អំឡុង ព្រល អីុតាលី បិទ ប្រទ្រស   ។ AFP

ខ្យល់ប្ជាប្សើរដោយសារផ្នដីតូ្វការសម្កអំឡុងព្លផ្ទះុកូរ៉ូណា

ក្រុង ឡុងដ៍ : តំបន់ ជា ចៃើន នៅ 
ចកៃភព អង់គ្លៃស អត់ សា្វាគមន៍ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ ហើយ កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍បាន សុ ំ
អង្វ រអ្នក ដំណើរ កុំ ឲៃយ មក លៃង ឆ្នៃរ  ឬ 
នៅតាម ទី ជន បទ ដោយ បារម្ភ ពី ការ- 
រីក រាល  នៃ វីរុស កូរូ៉ណ ។

Cornwall ស្ថិត នៅឯ ភាគ និរតី 
បៃទៃស អងគ់្លៃស បាន ទទចូ បៃជាជន 
ចៀស ឲៃយ ឆ្ងាយ អំឡុង ពៃល នៃ ក្ដី បារម្ភ  
ដៃល អាច ជា ចរាចរណ៍ ដំណើរមក ពី 
កៃងុ ឡងុដ ៍ ព ីសណំក ់អ្នក មាន ផ្ទះ ទ ី  ២ 
តាម ទី ជន បទ    កៃយ ពី ការ សមៃច 
របស់ រដា្ឋាភិបាល ចកៃ ភព អង់គ្លៃស 
បិទ  ផ្នៃក ផៃសៃង ៗ  នៃ ទីកៃុង ។

Steve Double ជា តំណង រាស្ដៃ 
មក ពី បកៃស អភិរកៃស និយម  នៃ សាភា St 
Austell and Newquay បាន សរ-

សៃរ  និង បៃប់  Sky TV  ថា  មនុសៃស 
មា្នា គួរ តៃ កុំ មក បៀត ។ 

 អំឡុង ពៃល របាយ ការណ៍ ជា ចៃើន  
បង្ហាញ ថា មាន មនុសៃស ជា ចៃើន ទៅ  
កាន ់ តបំន់ នោះ  លោក បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ៖ 
« សុ ំមៃតា្ដា កុ ំធ្វើ ដណំើរ ទៅកាន ់Corn-
wall យើង មិន ចង់ ឲៃយ មាន ការ រីក- 
សាយ ភាយ មៃរោគ ត ទៅ ទៀតទៃ »។ 

លោក និយាយ ថា ដំណើរ កមៃសាន្ដ 
បៃប នៃះ អាច បង្ក ហានភិយ័ ដល ់អាយ ុ
ជីវិត មនុសៃស ។ តំបន់ឈ្នះ ឆ្នាត របស់ 
លោក Double ដៃល លៃប ីលៃបាញ ខាង 
កីឡា ជិះ រលក ទឹក  គឺជា ទីឋាន ទៃស-
ចរណ៍ ពៃញ និយម បំផុត មួយ សមៃប់ 
ភ្ញៀវទៃសចរ ចកៃ ភព អង់គ្លៃស ។ 

តួ លៃខ ផ្លូវ ការ បាន បា៉ាន់ បៃមាណ ថា 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ បៃមាណ ៤ លាន នាក់   

មក លៃង  Cornwall រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។ 
អង្គភាព ទៃសចរណ ៍  Visit Cornwall 
ក៏   ពៃយាយាម បញ្ចុះ បញ្ចូល អ្នក ដំណើរ កុំ 
មក លៃង តបំន ់នោះ ដោយ បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា ភ្ញៀវ  ទៃសចរ សកា្ដានពុល គរួ តៃ សងំ ំ
នៅ តៃ ក្នងុ ផ្ទះ  « ដើមៃប ីការពារ ខ្លនួ » ពៃម 
ទាំង  អ្នក ដទៃ ។ 

កៃងុ បៃកឹៃសា សង្កាត ់Cornwall បាន 

ឲៃយ ដងឹ ថា មនសុៃស គៃប ់របូ គរួ តៃ ដងឹ អពំ ី
ហានិភ័យ ដៃល ពួកគៃ បាន បន្ថៃម ទៅ 
លើ សៃវាកម្ម សាធារណៈ ក្នុង សៃុក 
ដោយ  ការ ធ្វើ បំផ្លាស់ ទី ។ 

រដា្ឋាភិបាល ចកៃ ភព អង់គ្លៃស បាន 
ណៃនាំ កុំ ប៉ះពាល់ គ្នា ឬ ធ្វើ ដំណើរ  និង 
បញ្ជា ឲៃយ បិទ តៀម  និង ភោជនីយដា្ឋាន 
នៅ ថ្ងៃ សកុៃ ។ យា៉ាង ណមញិ ការ ដើរ- 

ហើរ មនិ តៃវូ បាន ហាម ឃាត ់ទៃ ហើយ 
ខណៈ ផ្ទៃ មៃឃ សៃឡះ ល្អ មនុសៃស មា្នា 
ជា ចៃើន នាំ គ្នា មក សៃូប ខៃយល់ អាកាស 
តាម មាត់ ឆ្នៃរ ។ 

ក្ដី កង្វល់ ចំពោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
កាន់  ទី ជនបទ បាន កើត ឡើង ដោយ 
សារ មនុសៃស ជា ចៃើន  ដៃល មាន ផ្ទះ ទី  
២ នៅ Cornwall ដៃ លតៃូវបាន រាប់ 
ចំនួន ដោយ កៃុម បៃឹកៃសា ថា មាន ចំនួន 
បៃមាណ ១៤ ០០០ខ្នង ។ 

នៅ វៃលស៍ តំណង រាស្ដៃ  Liz 
Saville Roberts បាន ទទូច នៅលើ  
Twitter ថា អ្នក ចង់ មក នៅ ផ្ដាច់ ខ្លួន 
តាម តំបន់ ជន បទ នៃ បៃទៃស គួរតៃ  
«គតិ  ឡើង វញិ » ដោយ បាន អះអាង ថា 
វា កាន់តៃ ដាក់ សមា្ពាធ លើ សៃវាកម្ម 
សុខាភិបាល ។ 

បច្ចុបៃបន្ន  មនុសៃស ១៧៧ នាក់ នៅ 
ចកៃ ភព អង់គ្លៃស បាន សា្លាប់ ដោយ- 
សារ តៃកូវីដ ១៩ ហើយ ចំនួន អ្នក ឆ្លង 
រោគ បាន កើនឡើងជិត ៤ ពាន់ ករណី 
ឯណោះ ៕ AFP/HR

 ទិដ្ឋភាព ចរាចរណ៍ ដ៏ ស្ងាត់ ជ្រងំ លើ ដងវិថី ធា្លាប់ ត្រ មមាញឹក របស់ ទីក្រងុ ឡុងដ៍ ចក្រភព អង់គ្ល្រស   ។ រូបថត AFP

 តំបន់ទ្រសចរណ៍ព្រញនិយម  និងបដា ហាម ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ចូល ។ រូបថត AFP ពលរដ្ឋ ចក្រ ភពអង់គ្ល្រស ខ្លះ មាន ផ្ទះ ទី ២ នៅ តំបន់ ទ្រសចរណ៍ Cornwall។ រូបថត AFP

តំបន់ទ្សចរណ៍ដ៏ព្ញ- 
និយមនៅចក្ភពអង់គ្លស្  
អង្វរសំុចិត្ដភ្ញៀវកំុមកល្ង



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៩ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

លោក ហឿ សេធុល អ្នកជំនាញ ចិត្ត វិទេយា កម្ពុជា លើក ទឹកចិត្ត ឲេយ បេជាជន  ដាំដំណាំ ជា ការ កមេសាន្ត នៅផ្ទះ ។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រ
កម្ពជុាណ្រនំាវិធីបន្ថយ
ស្ត្រសដល់អ្នកនៅផ្ទះ
ការពារជំងឺកូវីដ១៩

ខេង សុខគនា្ធា

ភ្នំពេញ : ខណៈ កៃសួងសុខាភិ-
បាលកម្ពុជា  បានធ្វើការបៃកាស ស្តី  ពី 
ការរកីរាលដាល នៃជងំ ឺ កវូដី១៩  ដៃល  
មាន ការកើនឡើង ជាបន្តបនា្ទាប់ 
រហូតដល់ ៨៤ករណី   នៅទូទាំង- 
បៃទៃស  ក្ដ ីកង្វល ់ពកីារ ឆ្លង វរីសុ ករូ៉ណូា 
បានធ្វើឲៃយ បៃជាជន   សម្ងំ នៅ ផ្ទះ កាត់- 
បន្ថយការ ដើរហើរមនិចាបំាច ់ នងិ រកៃសា 
គមា្លាត   ដើមៃបី សុខភាព។

អឡំងុ ពៃល  ដៃល  បៃជាជន  សខុចតិ្ត 
នៅ ផ្ទះចៃើន បង្កើន សុវត្ថិភាព ពី ការ- 
ឆ្លង ជងំ ឺសម្ដ ីជាញកឹញយ  ដៃល  ពកួគៃ 
តៃង តៃ លាន់ មាត់ និយាយ ថា «ធុញ 
ណាស់» ឬ  «អផៃសុក ណាស់»។ 

យោង តាម អ្នកជំនាញ សុខភាព ផ្លវូ-  
ចិត្ត សកម្មភាព នៅ ផ្ទះឈ្នះជំងឺ ឆ្លង 
នៃះ អាច បង្ក ឲៃយ មានផលប៉ះពាល់ 
ដល ់  ផ្នៃកអារម្មណ ៍ បៃសនិ បើពកួគៃ ពុ ំ
អនុវត្តវិធីសាស្តៃ សមៃួល   អារម្មណ៍  
នងិ ចាបយ់កជមៃើសថ្មីៗ សមៃប ់ការ- 
កមៃសាន្ត សបៃបាយ។   

លោក  ហឿ សៃធុល អ្នកបៃឹកៃសា 
យោបល ់ ផ្នៃកចិត្តសាស្តៃ បាន លើក 
ឡើងថា៖  «ការរស់នៅ សម្ងំ ក្នុងផ្ទះ 
ដោយ មិនមាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយ 

សង្គម ខាងកៃ បៃបនៃះ  អាចបង្ក ឲៃយ 
មនុសៃស មួយ ចំនួន កើត មាន នូវបញ្ហា 
ផ្នៃក ផ្លួវចិត្ត ផៃសៃងៗ  ដូចជា   ជំងឺ  ស្តៃស   
និង ជំងឺ  ផ្លូវចិត្ត  ជាដើម»។

 ការបាត់បង់ ឱកាស ដើរ កមៃសាន្ត  
ជួបជុំ  មិត្តភក្ដិ    រីករាយ រំសាយ ស្តៃស  
ដោយ   កន្លៃង  បៃមូល ផ្ដុំ មនុសៃស  ចៃើន 
កុះករ  ដូចជាក្លិប រាតៃី និង ការ បៃគំន្តៃី 
តៃូវ បាន ផ្អាក ដំណើរ ការ  អាច បន្ថៃម  
សមា្ពាធ ផ្លវូ ចតិ្ត  ដល ់មនសុៃស  ជាមយួ នងឹ  
ផល ប៉ះពាល់ ផ្នៃកអារម្មណ៍ ។

លោក បាន ពនៃយល់  ទៀត ថា៖ «So-
cial  Distancing  មានន័យថា   ការ - 
រកៃសា  គមា្លាត ពីសង្គម  អាចនឹង ផ្តល់ 
ផល  ប៉ះពាល់ ដល់មនុសៃស មួយចំនួន 
ខណៈ  ពៃល ដៃល ធម្មជាត ិមនសុៃស  ពតិ 
មិនអាច ផ្តាច់ ខ្លួន ពីសង្គម ក្នុង រយៈ- 
ពៃល វៃង បាន ឡើយ។  ផលប៉ះពាល់ 
ទាំងនោះ  មាន ដូចជា  ធ្វើឲៃយ មនុសៃស 
ចាបផ់្តើម មាន អារម្មណ ៍មមួ៉ៅ  តានតងឹ  
និង  ចាប់ ផ្តើម  ផ្លាស់ប្តូរ អាកបៃបកិរិយា  
ផ្នត ់ គំនិត  ឬអាច ឈានទៅ ដល់ការ- 
កើត វិបត្តិ ផ្លូវចិត្ត តៃម្តង» ។ 

ទន្ទឹម  នឹង កង្វល់ពីបញ្ហា   ចំណូល  
មួយ ចំនួន   និងកតា្តា សន្តិសុខ មូល-
ដា្ឋាន  ស្ថិត ក្នុង សា្ថានភាពនៃះ  លោក   
សៃធុល  បាន ណៃនាំ  នូវ វិធី សាសៃ្ត  

មួយចំនួន ដើមៃបី ឲៃយ បៃជាពលរដ្ឋ   យក 
ទៅ  អនុវត្ត ដើមៃបី សមៃលួ  និង កាត់ បន្ថយ  
អារម្មណ៍ តានតឹង ដៃល អាច  កើតមាន 
ក្នុងអំឡុងពៃល សមៃក នៅ ក្នុង  ផ្ទះ។

អ្នកជំនាញ សុខភាពផ្លូវ ចិត្ត រូបនៃះ 
បាន  ពនៃយល់ ថា៖ «ទី១   តៃូវ ចៀសវាង  
ការទំនាក់ ទំនង គ្នាជា សាធារណៈ  
ដោយ ប្តូរ មកជា ការ ទាក់ទង បៃប 
សុវត្ថិភាព  គឺការបៃសៃ័យ ទាក់ទង 
តាមបណា្តាញ សង្គម  នានា   ដូចជា 
ហ្វៃសប៊ុក   តៃឡៃកៃម  ឬ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ផៃសៃងៗ»។  

យា៉ៅងណាមិញ លោក នៅតៃ ទទូច   
សមៃប់ចំណុច ទី២  ដោយ  គួរចៀស-
វាង ការ ជួបជុំ លក្ខណៈ ទៃង់ទៃយធំ  
មក ជា ការជួបជុំ ជា លក្ខណៈ ទៃង់-
ទៃយ តូច ជាមួយ អ្នកកៃបៃរខាង  ដៃល 
មាន មនុសៃស មិនលើសពី  ៣នាក់ ។ 

លោក បន្ត ទៀត ថា៖ «ទី៣ ដាក់គមា្លាត   
ភាពមមាញឹក ពីការងរ ចុះ  ហើយ ប្តូរ 

មក  ធ្វើ ការងរ កសិកម្ម ក្នុង បរិវៃណ ផ្ទះ  
ដូចជា ការដំា ដំណំា បន្លៃ  ផ្លៃឈើ  ផៃសៃងៗ   
ជាមួយ សាច់ញាតិ  បងប្អូន   កូនចៅ  
ដៃល រស់នៅ ក្នុងផ្ទះ ជាមួយគ្នា »។  

ការ   ទាញ ចំណៃញ ពី អត្ថបៃយោជន៍ 
នៃ ការ នៅ ផ្ទះ   បៃជាជន   ក៏អាច ទទួល- 
បាន កមៃ ពី ការដាំដុះ នោះ តាម រយៈ  
ការ  លក់ដូរ កសិផល ទៅ ឲៃយ  អ្នកជិត- 
ខាង  ឬទៅ អ្នកទិញ តាមរយៈ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម នានា ផង ដៃរ ។

សមៃប់ យុវវ័យ ដៃល ចូលចិត្ត ការ- 
ជួបជុំ សបៃបាយ តាមកន្លៃង កមៃសាន្ត 
ផៃសៃងៗ  លោក លើកទឹកចិត្ត ឲៃយ រីករាយ 
នឹង   សកម្មភាពសៃដៀងគ្នា នោះ នៅ 
កៃម ដំបូល  ផ្ទះ វិញ។ 

អ្នកជំនាញ រូបនៃះ បាន ណៃនាំ ថា៖ 
«ខ្ញុំ  លើក ទឹកចិត្ត  គួរតៃ ផ្លាស់ប្តូរ 
ឥរិយាបថ ពី ការ រាំ លៃង កមៃសាន្ត តាម 
មណ្ឌល កមៃសាន្ត   មកជាការ សា្តាប់ភ្លៃង 
កមៃសាន្ត នៅផ្ទះ   ចម្អិន ម្ហូប អាហារ   និង 

ពិសាអាហារ  ជួបជុំ គ្នា ជា លក្ខណៈ 
គៃួសារ  ជាមួយ អ្នកផ្ទះ  និង ធ្វើការ 
រាំកមៃសាន្ត ជាមួយ កៃុមគៃួសារ វិញ ។ 
សមៃប ់ យុវវ័យ ដៃលចូលចិត្ត ធ្វើ- 
ដំណើរ  កមៃសាន្ត នៅតៃ អាច ធ្វើ ដំណើរ 
កមៃសាន្ត ទៅកាន់ តំបន់ ណា ដៃល មិន 
សូវ  មាន មនុសៃស ចូលរួម ចៃើន  ឧទា-
ហរណ៍  ដូចជា  ការឡើង ភ្នំ ជាដើម»។

ជាជាង ការ  ធញុថបអ់ារម្មណ ៍អឡំងុ- 
ពៃល នៅផ្ទះ រយៈពៃល យរូ  លោក ហឿ 
សៃធលុ បាន ជំរុញ ឲៃយ បៃជាជន ស្វៃង- 
រក ភាពវិជ្ជមាន ឲៃយ បាន ចៃើន  ពី សកម្ម-
ភាព  នៅ ផ្ទះ សាមញ្ញ ៗ  បៃចាំ ថ្ងៃ។

លោក បាន លើក ទឹក ចិត្ត   ទៀត ថា៖ 
«នៃះជា ឱកាសល្អ សមៃប់ បងប្អូន 
បៃជាពលរដ្ឋ  ក្នងុការ បង្កើន ភាព ស្នទិ្ធ- 
សា្នាល ជាមួយ ឪពុកមា្តាយ  និង សមា-
ជិក គៃួសាររៀងៗ ខ្លួន ។ សូម ចូល រួម 
ទាងំអស ់គ្នា ដើមៃប ីទបស់ា្កាត ់ការ រកីរាល- 
ដាល នៃជំងឺ កូវីដ ១៩ »៕

កេងុ អាសំ្ទេរដា ំ: វាជា រដវូ ផ្កាទយុលបី 
រីក នៅ បៃទៃស ហូឡង់  តៃ ឆ្នាំ នៃះ អ្នក- 
ដាំ ផ្កា បាន បំផ្លាញ បុបា្ផា រាប់ លាន ទង 
ក្នុង ១ ថ្ងៃ  លើ បរិមាណ ដ៏ ចៃើន ពុំ ធា្លាប់ 
មាន  ខណៈ ការ បៃកាស អាសន្ន 
សកល  ចពំោះ វរីសុ ករូ៉ណូា ថ្ម ីបាន កាត-់ 
បន្ថយ តមៃូវ ការ ។ 

ភ្ន ំទយុលបី ផ្កាកលុាប នងិ ផ្កា សៃបៃ រឿង 
និង បុបា្ផា ផៃសៃង ៗ  ទៀត ដៃល តៃូវបាន 
ទកុ ឲៃយ ខចូ ចោល បាន រង ់ចា ំទផីៃសារ លក ់
ធបំផំតុ ក្នងុ លោក។ ផ្កា រកី ស្គសុ សា្គាយ 
ដៃល ទំនង ជា តៃូវបាន បៃើ បៃស់ ដ៏ 
ពៃញ និយម សមៃប់ សកម្មភាព 
រ៉មូៃនទកិ នងិ ក្នងុ ឱកាស ទវិា អ្នក មា្ដាយ 
តៃូវបាន ជីក គស់ ចោល ។ 

លោក មីឆៃល វា៉ាន ឆៃរ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ដៃញថ្លៃ ផ្កា ធំមួយ Royal 
FloraHolland បាន និយាយ ថា ៖ 
«ដំណោះ សៃយ តៃមួយ គត់ គឺ ថា 
យើង បាន កម្ទៃច វា ចោល »។ 

លោក បាន បៃប់ AFP ថា ៖ « នៃះ 
ជា លើក ដំបូង បំផុត ដៃល យើង គ្មាន 
ជមៃើស អ្វ ីផៃសៃង ។ បៃពៃណ ី ដៃញ ថ្លៃ ផ្កា 
នៃះ មាន រាប់ រយ ឆ្នាំ មក ហើយ  ហើយ 
នៃះ ជា លើក ទី ១ ដៃល យើង ជួប វិបត្ដិ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ បៃប នៃះ »។ 

Royal FloraHolland បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា ផលិតផល ផ្កា សរុប បៃចាំ ឆ្នាំ របស់ 
ហូឡង់ ចនោ្លាះ ពី ៧០  ទៅ ៨០ 
ភាគរយ តៃវូ បាន កម្ទៃច ចោល ។ វា ពតិ 
ជា រឿង គួរ ឲៃយ ជូរចត់ ដៃល ផ្កា ទុយលីប  
ស្ថិត ក្នុង វត្ថុ  តំណាង ជាតិ រួមទាំង 

មា៉ៅសុីន  កិន សៃូវ ដើរ ដោយ ថាមពល 
ខៃយល់ ឈីស និង សៃបៃក ជើង ឈើ ។ 

ការ បិទហាង និង ជំនួញ ផៃសៃង ៗ  បង្ក 
ឡើង ដោយ វរីសុ ករូ៉ណូា ដៃល បាន ផ្ទុះ 
ឡើង ពៃញសកល លោក  នងឹ បង្ក ជា បញ្ហា 
ចៃើន ទៀត ។ នៃះ បើ យោងតាម  ពៃសីា្កា 

ឃ្លៃជីន បៃធាន សមាគម Royal As-
sociation of Bulb Producers។ 

អ្នកសៃី និយាយ ថា ៖ « យើង មិន 
ដៃល ឃើញ អ្វី ដូច ពៃល នៃះ ឡើយ ។ 
អត់ មាន តមៃូវ ការ ផ្កា អី បន្ដិច ពៃះតៃ 
តៃ វិបត្ដិ ជំងឺ   នៅ អឺរ៉ុប »៕ AFP/HR

ហូឡង់ លេបីជា បេទេសដំាផ្កា ដ៏លេបី ជាពិសេស គឺ  ផ្កាទុយលីប របស់ខ្លនួ ។ រូបថត AFP ផ្ការាប់លានទង  តេវូ បានកម្ទេច ចោល  ដោយសារ តេ គ្មានទីផេសារ។ រូបថត AFP

ហូឡង់កម្ទ្រចផ្ការាប់លានទងចោលដោយសារវិបត្ដកូិរូ៉ណាទូទំាងអឺរុ៉ប



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

ថ្ងៃ ១កើត ខៃចៃតៃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២៤ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ីស  ៃុត  ច ុះ។ កិច្ច បៃកបរបរ រក- 
ទទលួ  ទាន នានា មាន  អណំោយ- 
ផល   មិន ល្អ ប៉ុនា្មាន ឡើយ ។ រីឯ- 
លាភ  សក្ការៈ  ផៃសៃងៗ  ទទួល បាន  

ដោយ  សារ ត ៃ បណុៃយ ។ ចណំៃក  ទកឹចតិ្ត លោក អ្នក  
មាន   ទ ំនោ រ   រក   ករ  ប ំពៃញ បណុៃយ កសុល នងិ ចលូ-  
ចតិ្ត  នវូ ភា ព ស្ងប ស់ា្ងាត ់។ ចណំៃក  ឯ សៃច ក្ត ីស្នៃហា 
វញិ   ចៃើន មាន  ភា    ព  ស ះ អ ង្គើយ  ដាក់ គ្នា  និង ខ្វ ះ- 
ភាព  កក ់ក្តៅឲៃយគ្នា ទៅវិញទៅមក ផងដៃរ ។       

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ដោយ   
ឆន្ទៈ  ខ្ពស់   ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ   ទៅ   គោល- 
ដៅ របស់ខ្លួន។ រីឯ ករ   បំពៃញ ករ - 
ង រ  ផៃសៃងៗ តៃវូ    បៃឈ ម     ឧប  សគ្គ ជា- 

ចៃើន។  លោក  អ្នក  គួរតៃ   ស្វៃងរក នូវ       ជំនួយឬ ករ- 
 ជៃម  ជៃង ពី អ្នក ដទៃទ ើប ជា ករ ល្អ    បៃសើរ ។    
ចំពោះ     សៃចក្តីស្នៃហា   វិញ  គឺ ថា   លោក អ្នក   នឹង  
ម ិន       មាន អ ្វី ជា ក្តីបារម្ភ ខ្លាំង ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សក្ការៈ  - 
វ ិញ   នឹង  ទទួលបាននូវ  ផល ល្អ បង្គួរ តៃប៉ុណោ្ណោះ។   

រាសីល្អបង្គរួ ។ ករធ្វើ ដំណើរទៅ កន់ 
ទ  ី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព ហើយ   ក រ- 
និយាយ   ស្ត ី  បៃកបដោយ ហៃតុផល  
គួរ ឲៃយ    គោរព ។ ចំពោះ ករ បៃកប របរ- 

រក   ទទួ ល     ទាន នានា  អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន         បទ ពិសធយា៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ  លោក 
អ្នក          មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់ក្នងុ ករសមៃច កិច្ចករផៃសៃងៗ។ 
ចំពោះ បញ្ហា ស្នៃហា វិញគឺ  ដៃគូរបស់ លោកអ្នក   
មាន       ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។   

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូកយ  និង  ចិត្ត ល្អ ខណៈ ឯ ករ- 
និយាយ  ស្តី បៃកបដោយ ឧត្តមគតិ ។ 
ចំណៃកឯ ករ បៃកប របរ  ទទួលទាន 

នានា   បាន ផល ចំណៃញ លើស ពី ធម្មត ។ រីឯ ករ - 
ង រ  ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត គឺ ករ កត ់- 
ត ៃ បញ្ជ ីសា្នាម  ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហា  ដៃគ ូរបស់ អ្នក     
តៃវូ  ករ ករ ថា្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដាក ់   បន្ថៃម   
គ ឺ    កន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហាលោក  អ្នក ។    

រា សីឡ   ើ ង  ខ្ពស់  ។ ករ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ  តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សក្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត   ្ថ     ភាព ដោ   ះ  ស ៃយ បញ្ហា ឬធ្វើករ សមៃច-    
ចតិ  ្ត         ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ  សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏  មាន    ករ យ   ល  ់ ចិត្ត   គ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ ករ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕    

រាសីល្អបង្គួរ ។ ករបៃកប របរ រក - 
ទទលួ    ទាន នានា បានផល ចណំៃញ  
យា៉ាង        គប់ ចិត្ត    មាន សមត្ថភាព អាច 
 ប ង្កើត    គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក វឌៃឍន  - 
ភាព   នៃ អាជីវកម្មផៃសៃងៗ។ រីឯ ករ   ធ្វើ- 

ដំណើរ ទៅ     ក ន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ   គបៃបី បៃយ័ត្ន  បន្តចិ ។ រីឯ  - 
 បញ្ហា  ស្នៃហា      មានករ ស្វៃង យល់ចិត្តគ្នា  បាន   
យា៉ាងល្អ   នងិ     មាន អធៃយា សៃយ័  គ្នា ។ ករ  ធ្វើ ដណំើរ  
ទៅ       ទ ី  ជិត ឆ្ងាយចៃើន  តៃ បាន សុខសុវត្ថិភាពល្អ ។ 

រាសីសៃ ុ ត  ចុះ  ។ ជើង លៃខ លោក    អ្នក 
ស្ថតិ    នៅ  លើ កម្ម  ខណៈ ទឹក ចិត្ត នឹង  
កើត      មា ន  ករ ថា្នាងំ ថា្នាក់ខ្លះៗចំពោះ   - 
ខ្លនួ   ឯង ហើយ ចៃើនតៃ ពឹង  ផ្អៃក  លើ 

ពៃង   វាសនា  ជាជាង ភា  ព ជឿ  ជាក   ់ទៅ លើ សមត្ថ - 
ភាព    របស់  ខ្លនួ ។  ច  ំពោ ះ របរ រក ទទួល  ទាន   នានា វិញ  
ពំុ សូវ ជា  មាន ផល  កក់កប ល្អ បុ៉នា្មាន    នោះឡើយ  ។ 
ចំណៃក      ឯ  សៃ ចក ្ត ីស្នៃ ហាវិញ  គឺ  គូស្នៃហ៍ ចៃើន   តៃ-  
មាន   ករ រំអុករំអៃ  រក រឿង គ្នាឥត  សៃកសៃន្ត  ។   

រាសីឡើងខ ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព- 
ផ្លវូកយ  អាច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ 
តៃ ដោយសារ  អំ ណាច នៃ កមា្លាំងចតិ្ត  

មាន     សភាព ខ្លាំងក្លា  និង សមត្ថភាព ករពារ    សុខ   - 
 ភា ព ផ្លវូ កយ មិន ធ្លាក់ ក្នងុ សភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ ឡើយ ។ករ     - 
 បៃកប របរ រកទទួល ទាន នានា  នឹងបាន ផល - 
ចំណៃញ ជា    ធម្មត ។ រីឯ បញ្ហា ស្នៃហា   គូ ស្នៃហ៍ នងឹ 
មាន   អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ខ្លាំង ។ 

រាសីឡើងខ ្ពស  ់តៃ ដៃត  ។ ករ និយាយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់ ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយាយ ចៃញ- 
មក   តៃូវ  វិ ភាគ ចៃបាស់លាស់ មុន នឹង  

មាន ករ ហាស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស្នៃហា 
ពោរ  ពៃញ  ដោ យ  ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អិន   នឹង គ្នា ។ ករ បៃកប របរ រក ទទួ ល ទាន នានា 
បាន    ផល ចំ ណ  ៃ  ញ   គ ួរ ជា ទី គប់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ករបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  

 រាសីមធៃយម ។ ករ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តៅប ់
មានសមត្ថភាព  ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងរ បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ  ្វើ  ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ករ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ     គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់   ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សក្ការៈ   វិញ   គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 
ករ      ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ      ឆន្ទៈដ៏មោះមុត នៅ ក្នងុ ករ- 
បំពៃញ        កិច្ច ករងរ ឬករបៃកប  - 
របរ  ទទួល ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។ ចំណៃក   ឯ 

ករដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានាគឺ  មាន គៃ រាក់ ទាក  ់   គួរ ជា     - 
ទ  ី   ពៃញ   ចិត្ត ។ ចំពោះ សៃចក្តសី្នៃហា  វិញ   គឺ គសូ្នៃហ ៍
ហាក    ់ ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ  ដៃល        
អ្នក       គរួ   តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កកក់្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ គសូ្នៃហ៍ 
ទើប    បាន  ល្អ បៃព ៃខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍។    

រាសីល្អបង្គួរ  ។ ករបៃកបរបររក- 
ទទួល     ទា នផៃសៃងៗ  គឺបាន ផល ល្អ- 
គៃន ់ បើ ។ លោកអ្នក  មាន ទកឹ ចតិ្ត  
បៃក បដោយ ក្ត ីមៃត្តៅចៃើន    ។ រ ីឯ ករ- 

បៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហា 
គួរ       ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ 
ដោយ     ឡៃក គៃះ របស់ លោកអ្នក  គឺនៅ  ឯ ទិស-  
បស្ចិម  ដូច្នៃះ តៃូវ តៃ  មានករបៃុង បៃយ័ត្នខ្ពស់។
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 ក្រុង ប៉ារីស : ក្លិប បាល់ ទាត់ 
អាជីព  ចូល ពាក់ កណ្ដាល នៅ 

បៃទៃស បារាំង អាច នឹង កៃស័យ 
ធន ដោយសារ វិបត្តិ វីរុស កូរ៉ូ - 

ណ  ដៃល  មានការ រកី រាលដាល  
កាន់ តៃ ខ្លាំង  នៅ លើ ពិភព- 

លោក ។ នៃះ បើ យោង តាម ការ- 
ឲៃយ ដឹង ពី សំណក់ មន្តៃី សំខន់ 
មួយ រូបមក ពី ក្លិប លីកកំពូល 
របស់ បៃទៃស បារាំង ។

លោក  Bernard Caiazzo 
បៃធាន កៃុម  ដៃល តំណង ឲៃយ 
ក្លិប មក ពី លីក កំពូល របស់ 
បៃទៃស បារាំង បាន និយាយ 
ឲៃយដឹង ថា  រដូវ កាល ដៃល  នៅ 
សល់ សមៃប់ ការ បៃកួត បាល់- 
ទាត់ លីក កំពូល នឹង មិន អាច 
ចាប់ ផ្ដើ ម ឡើង វិញឡើយ  រហូត 
ដល ់ពៃល វៃលា ដ ៏ល្អ បផំតុ គ ឺថ្ងៃ 
ទី ១៥ ខៃ មិថុនា ។

លោក  Caiazzo ដៃល មាន 
តនួាទ ីជា កៃមុ បៃកឹៃសា នៃ កៃមុ St 
Etienne ដៃរ នោះ បាន បៃប់ 
វិទៃយុ ផៃសាយ សំឡៃង France 
Bleu Loire ថា ៖  « ដោយ សារ 
មិន មាន ជំនួយ ពី រដ្ឋ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល៦ ខៃ ទៀត អ៊ចីងឹ ចលូ ពាក-់ 

កណ្ដាល នៃ  ក្លិប អាជីព នៅ 
បៃទៃសបារាំង នឹងដាក់ ពាកៃយ 
កៃស័យ ធន » ។ 

គួរ បញ្ជាក់ ថា  បាល់ ទាត់  
លីកកំពូល  របស់ បារាំង បាន 
សមៃច ផ្អាក ការ បៃកួត  ជា- 
បណ្ដាះ អាសន្ន កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៣ ខៃ មីនា ដោយសារ ការ- 
រាល ដាល នៃ ជងំកឺវូដី១៩ ដៃល 
ពៃល នៃះ បាន ផ្ដាច ់ជ ីវតិ មនសុៃស 
ជាង១ ៣០០០ នាក ់នៅ ទ ូទាងំ 
ពិភពលោក ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ពនៃយា រពៃល 
នៃ ការ បៃកួត បាល់ ទាត់ នៃះ 
លោក Caiazzo និយាយ ដៃរ 
ថា ៖ « យើង នឹង  មិន  អាច ធ្វើ ការ 
បៃកួត រហូត ដល់ វិបត្តិ នៃ ជំងឺ 
កូវីដ១៩ នៃះ បាន  ធូរ សៃល 
ឡើង វិញ » ខណៈ  លោក ក៏ 
សម្ដៃង ការ បារម្ភ ខ្លាងំ ផង ដៃរ  ព ី
ផលអាកៃក់ នៃ ការ បញៃឈប់ ការ - 

បៃកួត នៃះ ។ 
លោក បៃធាន រូប នៃះ បាន 

បន្ថៃម ថា ៖  « វា ជា រឿង សំខន់ 
ខ្លាំង ណស់ ដៃល យើង នឹង រក 
គៃប់ វិធី  ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាង ណ ឲៃយ 
រដូវ កាល របស់ យើង បញ្ចប់ ទៅ 
ជា សា្ថាពរ  ។ វាអាច ពនៃយារ ដល់ 
ខៃ កក្កដា ឬ សីហា  ហើយ 
ហោច ណស់ ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ 
មិថុនា គឺ ល្អ បំផុត » ។ 

យោង តាម ការ សិកៃសា របស់ 
កៃុម ហ៊ុន គណនៃយៃយ ដ៏ ធំ មួយ 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ក្លិប នៅ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ  កំពូល ៗ  របស់ អឺរ៉ុប ចំនួន 
៥ នងឹ បាត ់បង ់ ចណំលូ ក្នងុ រង្វង ់
ទឹក បៃក់  ៤ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  ($ 
៤, ៣ ៣ពាន់ លាន ) ពកីារ ផ្អាក 
ការ បៃកួត នៃះ ក្នុង នោះ លីក ទី  
១ គ ឺLigue 1 របស ់បារាងំ នងឹ 
ខត ចនោ្លាះ ព ី ៥០០ ទៅ ៦០០ 
លាន អឺរ៉ូ ៕  AFP/VNសកម្ម ភាព ប្រកួត លីកកំពូល  របស់បរំាងកន្លង មក មុន ព្រល គ្រប់យ៉ាងត្រវូ ផ្អាក ដោយសារកូវីដ ១៩។ រូប AFP

ក្លបិពាក់កណ្ដាលនៅបារំាងប្រឈមនឹងការក្រស័យធនក្រយមានវីរុស

   ឈន ណន 

ភ្នំព្រញៈ  កីឡាករ ជើង ខ្លាំងជំនាន់ ថ្មី 
អៃ ណរ័ត្ន  បាន សម្តៃង ការ មិនពៃញ- 
ចិត្ត  ចំពោះ  ជ័យជម្នះ របស់ខ្លួន  ទៅ លើ 
រៀម ចៃបង ពៃជៃ ម្ទៃសខ្មាំង នៅ លើ 
សង្វៀន PNN បើ ទោះ បីជា  ការ ឈ្នះ 
នៃះ បាន ជួយ ឲៃយ រូបគៃ កា្លាយជា មា្ចាស់ 
ខៃសៃ កៃវាត់បៃក់ ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូកៃម 
នងឹ ទទលួ បាន ឱកាស ឡើង ទៅ បៃកតួ 
ដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់  មាស អមជាមួយ 
បៃករ់ង្វាន ់១មុនឺ ដលុា្លារ ជា បន្ត ទៀត ក ៏
ដោយ។

កូនសិសៃស របស់ លោក អៃ ភូថង 
របូនៃះ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ី
មៃសិល មិញ ថា៖ «ខ្ញុំ មិនគិត ថា ខ្ញុំ អាច 
យក ឈ្នះ លើ ពៃជៃ ម្ទៃសខ្មាំង តៃឹម 
ទឹក ទី ៣បៃបនៃះ ទៃ ហើយ ខ្ញុំ ពិតជា 
មិន ពៃញ ចិត្ត ចំពោះ ការ ឈ្នះ គាត់ 
បៃបនៃះ ពៃះ ខ្ញុ ំខ្លាច មាន  អ្នក ទសៃសនា 
មួយចំនួន គិត មកលើ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ ឈ្នះ 
ដោយ វាយ គាត់  ថៃម ពី កៃយ»។

សមៃប់ការ បៃកួត បិទទា្វារ គា្មាន អ្នក - 
ទសៃសនា នៅសង្វៀន PNN កាល ពី 
ថ្ងៃអាទិតៃយ កន្លង មក នៃះ អ្នកទសៃសនា 
ភាគ ចៃើន សុទ្ធតៃ គិត ថា អៃ ណរ័ត្ន 
មិនអាច ទប់ ជើង ខ្លាំង ជំនាញ  ទាំង 
បៃដាល់ សកល និងសៃរី ពៃជៃ 
ម្ទៃសខ្មាំង បាន ដល់ ៥ទឹក នោះ ទៃ 

ពៃះ បច្ចៃក ទៃស និង សមត្ថ ភាព  
របស់ ណរ័ត្ន ស្ថិត នៅ កៃម ពៃជៃ 
ម្ទៃសខ្មាំង ស្ទើរ គៃប់ផ្នៃក។

ប៉ុន្តៃ តាម រយៈ ការ បៃកួត ជាក់ ស្តៃង 
នោះ ពៃជៃ ម្ទៃសខ្មាងំ មនិ បាន បង្ហាញ 
ភាព ខ្លាងំ របស ់ខ្លនួ ដចូ ការ បៃកតួមនុៗ 
នោះ ទៃ គឺ រូប គៃ ស្ទើរ តៃ គាំង កៃម 
ទម្ងន់ ដៃ ពៃម ទាំង ការ តាម ទាត់ 
និងបុក ជង្គង់ របស់ អៃ ណរ័ត្ន តាំង ពី 
ទឹក ទី ២។ បន្ថៃម លើ នៃះ កណ្ដាប់ ដៃ 
ពឃិាត របស ់គៃ ដៃល ធា្លាប ់តៃ ធ្វើ ឲៃយគ-ូ 
បៃកួតសន្លប់ ដោយមិន ដឹង ខ្លួន នោះ 
ក៏ ហាក់ មាន ភាព សៃល ផងដៃរ នៅ 
ពៃល គៃ មា៉ាត់ ទៅ លើ អៃ ណរ័ត្ន 
នោះ។

អ្វី ដៃល គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់នោះ គឺ 
ពៃជៃ ម្ទៃសខ្មាងំ  មាន ជហំរបៃកតួ ទន-់ 
ជៃយ ខុស ពី ធម្មតា ដោយ រូប គៃបាន 
ដួល ជា បន្តបនា្ទាប់ គឺ សូមៃបី រូប គៃ ទាត់ 
តៃូវ អៃ ណរ័ត្ន ក៏ ដួល ខ្លួន ឯង ដៃរ។ 
ជាមួយនឹង សា្ថានភាព បៃកួតនៃះ 
ម្ទៃសខ្មាងំ ដៃល អសជ់ហំរ ការពារ ខ្លនួ 
ជាមយួ ការថម ថយ កមា្លាងំ ខ្លាងំ ដោយ 
បាន ទៃប ទៅ លើ ខៃសៃ រៃញ នោះ តៃវូ បាន  
អៃ ណរ័ត្ន វាយ កៃងសា្តាំ ចំកញ្ចឹង ក ពី 
កៃយ បណ្ដាល ឲៃយ រូប គៃ ដួល សន្លប់ 
កៃក លៃង រួច នៅ តៃឹម ពាក់កណ្ដាល 
ទឹកទី ៣តៃ ម្តង។

 ការ សន្លប ់នោះ បាន ធ្វើ ឲៃយមាន ការ- 

គិតផៃសៃងៗ គា្នាថា ណរ័ត្ន អាច នឹង តៃូវ 
គណៈកម្មការ នងិ ចៅ កៃម  សមៃច  ឲៃយ 
ចាញ់ ពៃះ រូប គៃ បាន វាយ ចំកន្លៃង 
ហាម ឃាត ់របស ់គបូៃកតួ ប៉នុ្តៃ កៃយ 
ការ បង្ហាញរូប ភាព ជា វីដៃអូយឺតៗ 
២ទៅ ៣ ដង ឃើញ ថា ណរ័ត្ន វាយ 
ចូលកញ្ចឹង ក របស់ ម្ទៃសខ្មាំង បន្តិច 
ប៉ុណ្ណោះ ។

 កៃយការ ពិនិតៃយ និងពិភាកៃសា គា្នា  
យា៉ាង ល្អិត ល្អន់ នោះ លោក អាជា្ញា- 
កណ្ដាល  បាន លើក ដៃ អៃ ណរ័ត្ន ឲៃយ 
ទទួល បាន ជ័យជម្នះ ដើមៃបី កា្លាយ ជា 
មា្ចាស់ខៃសៃ កៃវាត់ បៃក់ អម ដោយទឹក- 
បៃក់ ៤លាន រៀល នឹង មានឱកាស 
ឡើង ទៅ បៃកួតដណ្តើម ខៃសៃ កៃវាត់ 
មាស។ ការ សមៃច នៃះ គ ឺបាន ចៃន- 
ចោល ការ ចង់ សុីឡាករបស់ ពៃជៃ 
ម្ទៃសខ្មាំង ពី ការ ធ្វើ ជា សន្លប់នៃះ 
ហើយ អ្នក គា ំទៃ ក ៏បាន រិះ គន ់ព ីការ ធា្លាក ់

ចុះ នៃ សមត្ថ ភាព របស់ ម្ទៃសខ្មាំង 
ផងដៃរ។

នៅ ពៃល សួរបញ្ជាក់ពី ការ វាយ ថៃម 
ទៅ លើ ពៃជៃ ម្ទៃសខ្មាំង  នោះ អៃ 
ណរ័ត្ន បាន បញ្ជាក់ថា៖ « ខ្ញុំ វាយ 
ពីកៃយមៃន ប៉ុន្តៃ មិនតៃូវ ចំ កញ្ចឹង ក 
គាត់នោះ ទៃ គឺ តៃូវសក់ ពី កៃយ 
របស់គាត់បន្តិច ប៉ុណ្ណោះ តៃ ការ ធ្វើជា 
សន្លប់ របស់ គាត់ ខ្ញុំ ក៏ មិនដឹង ដៃរ 
ហើយ ការ ឈ្នះ ដោយ របៀប នៃះ ក៏ 
ខ្ញុំអត់អស់ ចិត្ត ដៃរ»។

កឡីាករ វយ័ ២១ ឆ្នា ំអៃ ណរត័្ន បាន 
បន្ថៃម  ថា៖ « បើ ទោះខ្ញុំ ចាញ់ គាត់ ក៏ ខ្ញុំ 
អស់ ចិត្ត ដៃរ ប៉ុន្តៃ ការ ឈ្នះ បៃបនៃះ 
ពិតជា ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ មិន អស់ចិត្ត មៃន។ ខ្ញុំ 
អត់ ចង់ ឮ ពាកៃយ ថា ខ្ញុំ ឈ្នះ ដោយវាយ 
គៃ ថៃម ពី កៃយ នោះ ទៃ អ៊ីចឹង ហើយ 
បើសិនជា មានឱកាស ខ្ញុំ ចង់ ជួប 
គាតម់្តង ទៀត ពៃះ គាត ់ជា អាយដលូ 

របស់ ខ្ញុំ ដៃល មាន សមត្ថ ភាព ខ្លាំង 
ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន ធា្លាប់ គិត ថា ខ្ញុំ បាន 
បៃកួត ជាមួយ គា្នា និងអាច យក ឈ្នះ 
គាត់បាន នោះ ដៃរ»។

យា៉ាង ណ ក៏ ដោយ សមៃប់ ការ- 
បៃកួត លើក នៃះ អៃ ណរ័ត្ន បាន 
ទទួល សា្គាល់ថា សមត្ថ ភាព  បៃកួត 
របស ់ពៃជៃ ម្ទៃសខ្មាងំ ពតិ ជា មានការ- 
ធា្លាក់ ចុះ ជាងមុន ពិសៃស ជំហរនៃ ការ - 
បៃកួត របស់គៃ ដៃល មាន ភាព ទន់- 
ជៃយចៃើន ។ ណរត័្ន បាន បញ្ជាកថ់ា៖ 
«ទម្ងន់ ដៃវាយ ចៃញ របស់ គាត់ នៅ តៃ 
ធ្ងន ់ដោយ ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុ ំចង ់វលិម្តងៗ ផងដៃរ 
ចំណៃកចលនា ចៃញ -ចូល របស់ គាត់ 
ក៏ នៅលឿន ដៃរ គៃន់តៃ អត់សូវ មាន 
ជហំរ។ បើសនិជា គាត ់មានជហំរ វាយ 
រឹងមាំ ដូច មុន ខ្ញុំ អាច នឹង ជួបការ- 
លំបាក មិនមៃន ឈ្នះ តៃឹម ទឹក ៣ 
បៃបនៃះ ទៃ»៕

អ្រ ណារ័ត្ន បន ក្លាយជា ម្ចាស់ខ្រស្រ ក្រវាត់ ប្រក់ ក្រយ ឈ្នះ អាយដូល របស់ខ្លនួ ព្រជ្រ ម្ទ្រសខ្មាងំ នៅសង្វៀន PNN។ រូបថត សហ ការី

អ្រណរ័ត្ន៖ខ្ញុំពិតជា
មិនអស់ចិត្ដ្រលឈ្នះ
គាត់ដោយរបៀបន្រះ
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   ក្រុង ប៉ារីស :   កៃុម  អ្នក រៀបចំ 
ការ បៃកួត កីឡា  អូឡាំពិក ឆ្នាំ 
២០២០ នាកៃុង តូកៃយូ បៃទៃស  
ជប៉ុន   កំពុង តៃ មាន សមា្ពាធ 
កើន ឡើង ឥត ឈប់ឈរ ខណៈ 
មាន ការ ស្នើ សុ ំ ឲៃយ ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ដ ៏
ធំ មួយ នៃះ ផ្អាក ជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន សិន ដោយ សារ ការ- 
រាល ដាល នៃវរីសុ ក ូរ៉ណូា ដោយ 
ក្នុង នោះ សហ ព័ន្ធ  កីឡា រត់- 
បៃណាំង ឆ្លង កាត់ ឧបសគ្គ 
ដម៏ាន ឥទ្ធិ ពល  របស់ អាមៃ រកិ ក ៏ 
បាន ស្នើសុំ ឲៃយ ការ បៃកួត កីឡា 
លំដាប់ ពិភព លោក នៃះ គួរ 
តៃូវបាន  ពនៃយា រពៃលផងដៃរ ។     

ការ ស្នើ  នៃះបាន ធ្វើ ឲៃយ សហ- 

ព័ន្ធ កីឡា រត់ បៃណាំង ឆ្លង កាត់ 
ឧបសគ្គ (USATF)  របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក កា្លាយ ជា 
សា្ថាប័ន កីឡា ដ៏មាន ឥទ្ធិពល 
ចងុ កៃយ គៃ  ដៃល ចង ់ឲៃយ លបុ 
ចោល ការ ពៃតឹ្តកិារណ ៍អឡូាពំកិ 
ក្នុង នោះលោក    Max Siegel 
ដៃល ជា   បៃធាន  សា្ថាបន័ បាន ធ្វើ- 
ការ សំណូម ពរ ដោយ គោរព 
ក្នុង លិខិត មួយ ថា  គណៈកមា្មា- 
ធិការ កីឡា អូឡាំពិក និង បា៉ារា៉ា- 
ឡាំពិក របស់សហរដ្ឋ អាមៃរិក 
(USOPC) កំពុង តស៊ូ មតិ គ្នា  
សមៃប់ ការពនៃយា រពៃល កីឡា 
អឡូាពំកិ ឆ្នា ំ២០២០ នាទ ីកៃងុ 
តូកៃយូ ។ 

USOPC បាន ឲៃយ ដឹង ថា  វា 
ឆប់ ពៃក ណាស់  ក្នុង ការ ផ្អាក 
ការ បៃកួត បៃជៃង កីឡា  ដៃល 
នឹង កើត មាន ពី ថ្ងៃ ទី២៤ ខៃ 
កក្កដា ដល់ ថ្ងៃ ទី ៩ ខៃ សីហា 
មួយ នៃះ ដៃល ការ លើក ឡើង 
នៃះ គឺ ដូចនឹង សម្ដី របស់ លោក   
Thomas Bach ជាបៃធាន 
គណៈកមា្មាធកិារ អឡូាពំកិ អន្តរ- 
ជាតិ (IOC) ដោយ បាន 
និយាយរួច ហើយ  ថា  វា ជា រឿង 
បៃញាប់ បៃញាល់ ណាស់ក្នុង 
ការធ្វើ ការ សមៃច ចិត្ត ដ៏ ធំ បៃប 
នៃះ ។ 

លោក Siegel បាន សរសៃរ 
នៅក្នុង លិខិតនោះ ថា ៖  « ភាព- 
តៃមឹ តៃវូ នងិ ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ 
គឺ ជារឿង ដៃល តៃូវ តៃ ធ្វើ ពៃះ 
ថា  សុខភាព និង សុវត្ថិភាពនៃ 
អ្នក រាល់ គ្នា ជា រឿង អាទិភាព 
ហើយ គរួ ទទលួ សា្គាល ់ព ីសា្ថាន- 
ភាព លំបាក  ដៃល កំពុង កើន- 
ឡើង នៃះ មុន នឹង បន្ត រៀប ចំ 
កិច្ចការ ទាំង ឡាយសមៃប់ អត្ត - 
ពលិក របស់  យើង និងការ- 
បៃកួត បៃជៃងរបស់ ពួកគៃ » ។     

USATF បាន ចលូ រមួ ជាមយួ 
កៃមុ អ្នក តវា៉ា  ដៃល មក ព ីសា្ថាបន័ 
កីឡា ផៃសៃង ៗ ទៀត ក្នុង ការ- 
ស្នើឲៃយ ពនៃយា រពៃលការ បៃកួត  
កីឡា អូ ឡាំពិក ពោល គឺ ១ថ្ងៃ 
កៃយ ព ីសហពន័្ធ កឡីា ហៃល- 

ទកឹ របស ់បៃទៃសអាមៃរកិ បាន 
សំណូមពរ ទៅ   កាន់ USOPC 
ឲៃយ គំ ទៃ ការ បញៃឈប់ នៃ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍អូឡាំពិក   ដៃល កើត- 
ឡើង៤ ឆ្នាមំ្តង នៃះ រហតូ ដល ់ឆ្នា ំ
២០២១ ។

ចំណៃក លោក Nic Cow-
ard បៃធាន ថ្មនីៃ សមាគមអត្ត- 
ពលិករបស់ ចកៃភព អង់គ្លៃស 
ក៏ បានសុំ ឲៃយ មាន ការ ផ្អាក ពៃឹត្តិ- 
ការណ ៍អឡូាពំកិ រដវូ ក្ដៅ នៃះ ដៃរ 
ដោយ បារម្ភ ពី ភាព មិន ចៃបាស់- 
លាស់ ជុំ វិញ ការ រាល ដាល ជំងឺ  
កូវីដ ១៩ ដៃល សមា្លាប់មនុសៃស 
ជិត១១ ៥០០ នាក់ ហើយ នៅ 
ទូ ទាំង ពិភពលោក ។

ជាមួយ នឹងការ បង្ហាញ ពី 
ក្តបីារម្ភជុ ំវញិ ការ  រាល ដាល វរីសុ 
កូរ៉ូណា នៃះ លោក Coward 
បាន បៃប់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ   
BBC ថា ៖  « ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ 
សមា្ពាធតៃូវ តៃ បៃប់ ឲៃយ ដឹង វិធី 

ដោះសៃយឥឡូវនៃះ » ។
ទោះបីជា យា៉ាង ណា   លោក 

Bach បៃធាន IOC បាន 
និយាយ ការ ពារ ការ បដិសៃធ 
របស ់គណៈកមា្មាធកិារ របសខ់្លនួ 
ដៃល មិន ចង់ លុប ចោលការ - 
បៃកតួអឡូាពំកិ នៃះទៃ។  លោក  
បាន លើក ឡើង ថា  យើង មាន 
ពៃល  វៃង ជា ង ពៃតឹ្តកិារណ ៍នានា 
ដៃល នៅ សល់ ពៃល តិច ជាង 
យើង ដូច ជា ការ បៃកួត បាល់- 
ទាត់ បៃចាំ ទ្វីប អឺរ៉ុប Euro 
2020 ដៃល តៃវូ ចាប ់ផ្ដើម ពាក-់ 
កណា្ដោល ខៃមិថុនា ហើយ 
ពួកគៃ សមៃច លើក ទៅ បៃកួត  
នៅ ឆ្នាំ២០២១ ។    

លោក បៃធាន រូបនៃះ បាន 
ថ្លៃង បៃប ់កាសៃត New York 
Times ថា៖  « យើង នៅ មាន 
ពៃល៤ខៃ កន្លះ ទៀត ទមៃ ំដល ់
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ កើត ឡើង ។ 
ដូច្នៃះ សមៃប់ ពួក យើង ពៃល 

នៃះ មិន ទាន់ ពិចារណា រឿង 
ផ្អាកនោះ ទៃ » ។

ដោយ ឡៃក  កឡីាការនិលីោត 
កម្ពស ់សញ្ជាត ិកៃកិ Katerina 
Stefanidi បាន ធ្វើ ការ រិះ គន់ 
ចំពោះ ការ ណៃ នាំ របស់ IOC 
ដៃល ឲៃយ អត្តពលិក ទាំង អស់ 
បៃឹង បៃង បន្ត  ការ ហ្វឹក ហាត់ 
របស ់ខ្លនួឲៃយល្អ បផំតុ  តាម ដៃល 
អាចធ្វើ ទៅបាន ដោយនាង  
បាន ចោទ បៃ កាន់ សា្ថាប័ន ថា  
កំពុង ធ្វើ ឲៃយ ពួក គៃ មាន គៃះ- 
ថា្នាក់ ។

កីឡាការិនី វ័យ  ៣០ ឆ្នាំ Ste-
fanidi បាននិយាយ ថា ៖  «តើ 
IOC ចង់ ឲៃយ  សុខ ភាព ពួក យើង 
ផ្ទាល់ ខ្លួន សុខភាព គៃួសារ 
យើង នងិ សខុភាព សាធារណៈ 
បៃឈម នឹងគៃះ ថា្នាក់ មៃន 
ទៃ? ដៃល  ឲៃយ ពួក យើង ហ្វឹក- 
ហាត់ រាល់ ថ្ងៃ បៃបនៃះ » ៕ 
AFP/VN

អ្នកពាក់ម៉ាស់ បន ដើរ កាត់ផ្ទាងំ  ឡូហ្គោ អូឡំា ពិក តូក្រយូ ដ្រល បនដាក់ បង្ហាញ នៅប្រទ្រស ជបុ៉ន។ រូបថត AFP

ការស្នើឲ្យផ្អាកកីឡាអូឡំាពិក
ឆ្នាំ២០២០កំពុងដាក់សម្ពាធ
ដល់កុ្មគណៈកម្មាធិការរៀបចំ

លោក Thomas Bach ចាប់ដ្រនឹង លោកនាយក រដ្ឋមន្រ្ត ីជបុ៉ន Abe។ AFP
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បាល់ ទាត់បាន ស្ងប់ ស្ងាត់  ខណៈ 
វសិយ័ មយួនៃះបាននងិកពំងុ  ជាប ់គាងំ 
ដោយសរ ការរាត តៃបាត របស់ វីរុស 
កូរ៉ូណា ហើយ សូមៃបី តៃ ពាកៃយ ចចាម- 
អារា៉ាម   ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
ឆ្នើម Neymar និងខៃសៃបមៃើ Paul 
Pogba ដៃល តៃូវ គៃប់ គា្នា និយាយ ថា  
នឹង ផ្លាស់ ទៅ កៃុម នៃះ កៃុម នោះ ក៏ 
ពៃល នៃះ  គា្មាន នរណា ម្នាក់ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ឡើយ ។ 

កុំ ថា ឡើយ រឿង ទិញ ដូរ កីឡាករ 
សមូៃប ីតៃ ពៃល វៃលា នៃ រដវូ កាល ថ្ម ី អាច 
ចាប ់ផ្ដើមពៃល ណាក ៏គា្មាន អ្នកណា នកឹ 
ស្មាន ដឹង ឡើយ ហើយ អ្វី ដៃល គួរ ឲៃយ 
ចាប ់អារម្មណ ៍ នោះ គ ឺការ ប៉ះ ពាល ់ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថុ  ទៅ លើ ក្លិប ទាំងនោះ ដៃល 
ទីផៃសា រ ដោះ ដូរ កីឡាករ  គឺ ជា ផ្នៃក មួយ 
ដ៏ សំខាន់។  

តាម ការ សិកៃសា របស់ KPMG ដៃល 
ជា កៃុមហ៊ុន មួយក្នុង ចំណោម កៃុម- 
ហ៊ុន គណនៃយៃយធំ បំផុត របស់ ពិភព- 
លោក បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ការ លុប ចោល 
ការ បៃកតួ បាល ់ទាត ់សមៃប ់រដវូ កាល 
ដៃល នៅ សៃស សល់ នឹង ធ្វើ ឲៃយ លីក 
កំពូល ទាំង ៥ របស់ ទ្វី ប អឺរុប នឹងខាត 
បង ់ចណំលូ  ក្នងុរង្វងទ់កឹបៃក ់ដលទ់ៅ 
៤ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ (៤, ៣ ៣ពាន់- 
លានដុលា្លារ ) ។

ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នៃះ ភ្នាក់ ងរ 
ដោះដូរ កីឡាករ ដ៏ លៃបី លៃបាញ ១ រូប គឺ 
លោក Mino Raiola ដៃល កីឡាករ 

ស្ថិត កៃម ការ មើល  ខុស តៃូវ របស់ 
លោក មន ដូចជា Pogba  និង 
Braut Haaland ជា ដើមនោះ បាន 
បៃប ់ Marca ជាបៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយនៅ 
អៃសៃបា៉ាញ ថា ៖ « ខ្ញុំ  សងៃឃឹម ថា  អ្វី ៗ  នឹង 
បៃសើរ ឡើង វញិ  ហើយ ថ្ងៃ ណា មយួ  ខ្ញុ ំ
នងឹ នា ំកឡីាករ យា៉ាងចៃើន ទៅ លៃង នៅ 
Real Madrid ជាពសិៃស ខ្ញុ ំចង ់ធ្វើ ឲៃយ 
បាន នៅ រដូវ ក្ដៅ នៃះ តៃ ម្ដង » ។      

ចំណៃក ឯ ភ្នាក់ ងរ របស់ ខៃសៃ បមៃើ 
បៃយុទ្ធ  Gareth Bale គឺ លោក 
Jonathan Barnett បាន និយាយ 
ថា ៖  « ពៃល នៃះ    គា្មាន អ្នក ណា ម្នាក ់ចង ់

និយាយ ពី រឿង នៃះ ឡើយ ពៃះ បញ្ហា 
អាទិភព ឥឡូវ នៃះ គឺតៃូវ បៃកដ ថា  
គៃប ់គា្នា មន សវុត្ថភិព។ យើង គៃប ់គា្នា 
កំពុង មន បញ្ហា ដូច គា្នា គឺ ភព មិន- 
បៃកដ បៃ ជា ដូច្នៃះ យើង មិន គួរ 
និយាយ អំពីការ ទិញ ដូរ អ្វី ទាំង អស់ 
ពៃះ យើង មិន ដឹង ថា បញ្ហា បៃឈម 
នៃះនឹង បន្ត មន យូរ ប៉ុនណាឡើយ   » ។   

ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ នៅ ទៃឹង នៃ ទីផៃសារ 
ដោះ ដូរ កីឡាករនៃះដៃរ  លោក Oleg 
Petrov អនុ បៃធានក្លិប Monaco 
ដៃលធា្លាប ់កើប លយុ មហា សល ពកីារ- 
លក ់ Kylian Mbappe ឲៃយ ទៅ កៃមុរមួ 

លកី  Paris Saint-Germain ក្នងុ ឆ្នា ំ
២០១៨ បាន និយាយថា ៖  « ដោយ - 
សរ ស្ថានភព ជា សកល ក្លិប របស់ 
យើង គា្មាន បណំងចណំាយ លយុ ចៃើន 
ទិញ កីឡាករ មក រួម កៃុម ឡើយ » ។    

កីឡាករ ជាចៃើន នាក់ នឹង កា្លាយ ជា 
កីឡាករ គា្មាន តម្លៃ ខ្លួន ចាប់ពី ថ្ងៃ ទី ១ 
ខៃ កក្កដាតទៅ  បើ ទោះ ជា រដូវ កាល 
នៃះ  មនិ បាន បញ្ចប ់ទាងំសៃងុ កដ៏ោយ 
ក្នុង នោះ មន ដូចជា  កីឡាករ  David 
Silva របស់ កៃុម Manchester 
City, កឡីាករ Willian ដៃលលៃង ឲៃយ 
ក្លបិ Chelsea ពៃមទាងំ កឡីាករ២ របូ 

របស ់ក្លបិ    Paris Saint-Germain គ ឺ
កីឡាករ Thiago Silva និង Edin-
son Cavani ជា ដើម។   

ទោះបជីា យា៉ាង ណា  សហពន័្ធ បាល-់ 
ទាត់ ពិភព លោក ដៃលហៅកាត់ថា 
FIFA នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន នៃះ បាន 
សមៃច បង្កើត កៃមុ ការងរ មយួ ដៃល 
អាច ជួយ កៃ តមៃូវ  ចៃបាប់ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ការ ទញិ ដរូ កឡីាករនៃះ ហើយ គោល- 
បំណង ដៃល បង្កើត កៃុមនៃះ ឡើងគឺ 
ដើមៃប ីជយួ ការពាររាល ់កចិ្ច សនៃយា នានា 
ទាំង សមៃប់ ខាងកីឡាករ និង ក្លិប ៕ 
AFP/VN

ក្រុងសៅប៉ូឡូ: ក្លិប បាល់- 
ទាត ់ធ ៗំ  របស ់បៃទៃស  បៃសុលី 
បាន បៃគល់ កីឡដា្ឋាន របស់   
ពួក គៃឲៃយ ទៅ កៃុម មន្តៃី  សុខា ភិ - 

បាល ដើមៃបី ធ្វើ ជា កន្លៃង ពៃយា- 
បាល អ្នក ជំងឺ ដៃល ទង្វើ នៃះ 
គចឺង ់រមួ ចណំៃក បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
នឹង ការ រាល ដាល វីរុស កូរ៉ ណា 

ដ៏គៃះថា្នាក់ ។
ដោយសរ ការ បៃកួត បាល់- 

ទាត់ ក្នុង បៃទៃសតៃូវ ផ្អាក រយៈ- 
ពៃល វៃង ធើ ឲៃយ ជាង ពាក់ - 

កណា្ដាល នៃ ក្លបិ  ដៃល លៃង ក្នងុ 
កៃបខ័ណ្ឌ Serie A របស់ 
បៃទៃស បៃសុីល បាន លះ បង់  
កីឡដា្ឋាន របស់ ពួក គៃ សៃប- 
ពៃល ដៃល ខាង  កៃុម គៃូ ពៃទៃយ  
ក្នងុ កៃុង Sao Paulo នងិ កៃុង 
Rio de Janeiro កំពុង ស្វះ- 
ស្វៃង រក កន្លៃង  ដាក់ អ្នក ជំងឺ 
ដោយសរ មន្ទីរ ពៃទៃយ មិន អាច 
ទទួល អស់ ។   

កៃុម ជើង ឯក បៃចាំ ទ្វីប អា - 
មៃរិក ឡាទីន  បច្ចុបៃបន្ន គឺ កៃុម 
Flamengo បានសមៃច ផ្ដល ់
សិទ្ធិ គៃប់គៃង កីឡដា្ឋាន ដ៏លៃបី 
របស់ ខ្លួន គឺ Maracana នា 
កៃុង Rio de Janeiro ឲៃយ ទៅ 
កៃុម មន្តៃី ពៃទៃយរួច រាល់ ហើយ 
ដៃរ។ នៃះ បើ តាម សម្ដី របស់ 
បៃធាន ក្លិប គឺ លោក Rodolfo 
Landim ។ 

លោក  Landim បានសរសៃរ 
សរ ផ្ញើ ទៅ កាន់ អ្នក គាំ  ទៃ របស់ 
ក្លិប ថា ៖  « ក្នុង ពៃល វៃលា ដ៏ 
សៃន អាប់អួ នៃះ ខ្ញុំ ចង់ ជូន 

ដំណឹង ដល់  អ្នក គាំ ទៃ កៃុម 
កៃហម-ខ្មា ដ ៏ស្មាះ ស្មគ័ៃ  ទាងំ- 
ឡាយ ឲៃយ បាន ដឹង ថា  យើង 
កពំងុ បៃងឹ បៃង រមួ ចណំៃក ជយួ 
ឲៃយ អ្វី ៗ បៃសើរ ឡើង វិញ ។ សូម 
ចូល រួម ថៃ ទាំចាស់ ៗ  ទាំងអស់ 
គា្នា  ហើយ ចូល រួម  ជួយ អ្នក-  
ដៃល កំពុង តៃូវ ការ ជំនួយ ខា្លាំង  
បំផុត » ។   

ជាមួយ គា្នា នៃះ អាជា្ញធរ ក្នុង 
កៃងុ Sao Paulo ដៃលជាកៃងុ 
ធំបំផុត របស់ បៃទៃស បៃសុីល 
បាន បៃប់ ថា  នឹង ដំឡើង  គៃ 
សមៃប ់អ្នក ជងំ ឺចនំនួ ២០ ០គៃ 
ក្នុងកីឡដា្ឋាន Pacaembu 
ដើមៃបី ជួយ សមៃល មន្ទីរ ពៃទៃយ 
របស់ កៃុង។  

កៃពីកីឡដា្ឋាន របស់  Fla-
mengo កីឡដា្ឋាន  ផៃសៃង ទៀត 
មន ដូច ជា Itaquerao របស់ 
កៃុម  Corinthians និង Vila 
Belmiro របស់កៃុម   Santos 
ជាដើម  សុទ្ធ តៃតៃូវបាន  បៃកា - 
ស  ថាបាន បៃគល់  ឲៃយ  ទៅ  ពៃទៃយ 

រចួ រាល ់ហើយ  ដើមៃប ីយក ទៅ ធ្វើ 
ជាកន្លៃង សមៃប់ ពៃយាបាល អ្នក  
ជំងឺ កូ វីដ ១៩   ដៃល តៃូវ បាន គៃ 
អះ អាង ថាមន មនសុៃស  បៃមណ 
១ ១ ២ ៨  នាក់បាន ឆ្លង  ហើយ 
១៨ នាក់បាន ស្លាប់  កៃយ 
វីរុស នៃះបាន រាលដាល មក 
ដល់បៃទៃស  បៃសុីល ។

រដ្ឋ មន្តៃី សុខា ភិបាលរបស់ 
បៃទៃស បៃសុីល  លោក  Luiz 
Henrique Mandetta បាន 
ទាយ ទុក  ថា  វីរុស នៃះនឹង ឡើង 
ដល់ កមៃិត កំពូលរបស់ វា ក្នុង 
បៃទៃស របស ់លោក ក្នងុ ចនោ្លាះ 
រវាង ខៃ មៃស នងិមថិនុា ហើយ 
លោក ក ៏    បា៉ាន់ស្មាន ថា  អាច នឹង 
ធា្លាក់ ចុះចាប់ ពី ខៃ កញ្ញា ។     

ជាមយួ គា្នា នៃះ លោក Man-
detta បានធ្វើ ការ ពៃមន ថា  
បៃព័ន្ធ សុខភព របស់ បៃទៃស  
ដៃល មន បៃជាជន ២១០ 
លាន នាក់ នៃះអាច នឹង ពៃញ 
បៃៀប តៃឹម ដំណាច់ ខៃ មៃស 
នៃះ ៕ AFP/VN

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធឆ្នើម Neymar និង Mbappe ដ្រលល្រងនៅ PSG ជាមួយគ្នា។ រូបថត AFP

ក្លបិបាល់ទាត់នៅប្សីុលប្គល់កីឡដ្ឋានឲ្យព្ទ្យសម្ប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ

កីឡដ្ឋាន Maracana របស់ក្រមុ  Flamengo ក្នងុក្រងុ Rio de Janeiro ន្រប្រទ្រសប្រសីុល។ រូបថត AFP

កីឡាករខ្រស្រ បម្រើ Paul Pogba ក្នងុឯកសណ្ឋាន ក្រមុជម្រើសជាតិបរំាង។ រូប AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ បង្កើតនូវការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មី
ម្តងទៀតខណៈលេចភាពសិ្នទ្ធសា្នាលលើសពី
មិត្ត ក្នុងសង្គមសិលេបៈរវាងតារាចមេៀងនិង
សម្តេងសេីសា្អាតសាច់សខ្ចី កញ្ញាគៀត-
សុវណ្ណាឡាងនិងតារាសម្តេងបេុសរូបសង្ហា
លោកលមឹជាឡាយនេបណ្តុំរបូភាពផ្អេមល្ហេម
ដូចជាលលកញីឈ្មោលតាមបណ្តាញទំនាក់-
ទនំងសង្គមអុនីសា្តាកេមដោយកន្លងមកអ្នកទាំង
២ក៏តេងតេបានចេនចោលពីរឿងសម្ពន័្ធស្នេហ៍
នឹងគ្នាជារឿយៗផងដេរ។
បើផ្អេកទៅតាមសារដេលចេញពអីុនីសា្តាកេម

តាមតារាបេុសរូបសង្ហាលោកលឹមជាឡាយ
បានបង្ហើរសារជាចេើនបង្ហាញពីអារម្មណ៍និង
សម្ពន័្ធភាពនងឹសេីសេស់សាច់ខ្ចីថ្ពាល់ខចួកញ្ញា
គៀតសុវណ្ណឡាងដូច្នេះថ៖«ការជួបគ្នាមិន-
មេនជារឿងហេតុចេដនេយតេវាគឺជាបុណេយ និងកម្ម-
វាសនាដេលបានសាងរួមគ្នាពីជាតិមុនមក។
ពេលមានវាសនាទោះបីមិនចង់ជួបក៏តេូវតេ
ជួប។ពេលអស់វាសនាទោះបីមិនចង់ឃ្លាតក៏
តេូវតេឃ្លាតបើថេ្ងនេះនៅមានគ្នារស់កេបេរ
កាយហើយចរូថេរកេសាឲេយបានល្អបផំតុធ្វើ
រឿងល្អៗឲេយបានល្អទៅវិញទៅមក-
ពេះបើដល់វេលាតេវូឃ្លាតគ្នាហើយ
ឲេយយកជីវិតទៅដូរក៏គ្មោនផ្លូវបាន-
តេឡប់មកវិញ។បញ្ហាទាំងអស់នឹង
តេូវដោះសេយហើយមិនចាំបាច់
ត្អូញត្អេរអំពីរឿងនេះទេពេះវា
បានកើតឡើងហើយយើងមនិគរួ
អនុញ្ញាតឲេយអារម្មណ៍អាកេក់
បំផ្លាញជីវិតយើងទេ»។
កេយមកក៏មានសារបន្ត

ទៀតថ៖ «អរុណសួស្តី!ពិភព-
លោកដ៏សេស់សា្អាតពេញ
ដោយសា្នាមញញមឹនងិពោរ
ដោយក្តីសេឡាញ់។រកីរាយ
ចុងសបា្តាហ៍ជាមួយយើង
ទាំង២នា ក់  រូបខ្ញុំទាំង២
នាក់សូមបួងសួងសុំឲេយ-
បេជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
ចៀសផុតពីកូរ៉ូណ #-
Covid19សាធុៗ»។
មហាជនកើតចម្ងល់-

និងមានការភា្ញាក់ផ្អើល
ខណៈតារាសម្តេងសេី-
សាច់ខ្ចី កញ្ញាគៀត
សុវណ្ណាឡាងដេល-
ទើបតេធ្វើឲេយស្ងប់រឿង
បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍តេ
តារាបេុសលឹមជាឡាយ-
បង្ហើរសារចម្លេកៗ ហាក់ចង់
បេប់ថពកួគេកពំងុលេចចេញមក-

វិញម្តងទៀតជាមួយសារនិងរូបភាពកៀកកិត
ស្និទ្ធដូចគូស្នេហ៍នោះ។

ភា្លាមនោះមហាជនក៏លើកឡើង
បេបជាចម្ងលដ់េរថរឿងស្នេហា
វិញកេងកញ្ញាគៀត សុវណ្ណា-
ឡាងក៏ធ្លាប់បានបកសេយ-
ចេើនសាហើយថនាងមិន
មានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹង
តារាសម្តេងបេុសរូបសង្ហាលឹម

ជាឡាយដេលធ្លាប់គេ
សងេស័យនោះទេ?
ចុះពេលនេះម៉េច
បានខាងបេុស-
មានអ្វីចង់បង្ហាញ
សាជាថ្មីមេនទេ?
យ៉ាងណសម្ពន័្ធ-

ស្នេហ៍អ្នកសិលេបៈ-
ទាងំ២ក៏ស្ថតិនៅក្នុង
ភាពមន្ទិលដូចកាល
មុនដដេលដោយ-

សារតេភ្នំពេញ-
ប៉ុស្តិ៍មិនអាច-
ទំនាក់ទំនងពី
តារាទាំង២
បាននោះ
ទេ៕

LIFESTYLE

សម្ពន័្ធស្នេហ៍សេីស្អាតសុវណ្ណាឡាង
និងលឹមជាឡាយនៅតេជាប់មន្ទលិ

រូប  និង សារ បងា្ហាញភាព ស្នទិ្ធសា្នាល របស់ តារា សម្តេង លោក លឹម 

ជាឡាយ និង កញ្ញា  គៀត សុវណ្ណាឡាង។ រូបថតអុីនសា្តាកេម

តារា ចមេៀង និង 
សម្តេង  សេ ីសា្អាត កញ្ញា គៀត 

សុវណ្ណាឡាង ។  រូបថតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
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ចាន់ រតនា បន ទត់កីឡាករគុយប GustavoBalartក្នងុការបេកួតONEនៅបេទេសថេ។ រូបសហការី

គមេងបេកួតរបស់ចាន់រតនា
នៅONEហាក់សេពេចសេពិល
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ សេបពេលដេលអ្នក-
គំទេបាននំាគ្នាកើតជាចម្ងល់ថ
ហេតុអ្វីបានជាលេងឃើញ
កីឡាករចាន់ រតនាចេញទៅ
បេកួតវាយដាក់ទេងុនៅក្នងុកម្ម-
វិធីONEChampionshipនោះ
គឺចាន់រតនាចេញមុខបកសេយ
បំភ្លឺថ រូបគេកំពុងតេបង្កើនការ-
ហ្វកឹហាត់ដើមេបីតេៀមខ្លនួចេញ
ទៅបេកួតជាថ្មីពេះនៅឆ្នាំ
២០២០នេះគេបានជាប់កិច្ច-
សនេយាជាមួយONEចំនួន៦បេកួត
ដេលនឹងចាប់ផ្តើមពីខេមេសា។
កីឡាករជើងខា្លាងំចាន់ រតនា

បានខកខានបេកួតនៅក្នងុកម្មវិធី
ONEChampionshipបនា្ទាប់
ពីរូបគេបានយកឈ្នះកីឡាករ
គុយបាGustavoBalart ក្នងុ
កម្មវិធី ONE: DREAMSOF
GOLDកាលខេសីហាឆ្នាំ២០១៩
នៅកេងុបាងកកបេទេសថេហើយ
នៅក្នងុអំឡុងពេលអវត្តមាននៅ
លើសង្វៀននេះចាន់រតនាកំពុង
តេសម្ងំហ្វកឹហាត់ជាបេចំា ក្នងុ
ឋានៈជាគេូបង្វកឹផងនិងហាត់ខ្លនួ-
ឯងផងនៅក្លបិផ្ទាល់ខ្លនួមួយ
ឈ្មោះសិលេបៈគុនខ្មេរ ដេលទើប
ប្តរូមកនៅផ្លវូតាផុនសង្កាត់បឹង-
ទំពុន១ ខណ្ឌស្ទងឹមានជ័យ
រាជធនីភ្នពំេញ។
ចាន់រតនាបានឆ្លងកាត់ការ-

ហ្វកឹហាត់ និងឡើងបេកួតកីឡា
ចេើនបេភេទដោយមានសា្នាដេជា
បន្តបនា្ទាប់ ហើយបុ៉នា្មោនឆ្នាំចុង-
កេយកីឡាករវ័យ៣៤ឆ្នាំរូបនេះ
បានបើកក្លបិបង្វកឹកីឡាករភាគ-

ចេើនយកកមេឈ្នលួពលកម្ម
និងហាត់ខ្លនួឯងជាបេចំាផងដេរ។
ចំណេកនៅឆ្នាំ២០២០នេះចាន់
រតនា នឹងតេវូបង្ហាញខ្លនួជាថ្មី
សមេប់ការបេកួតកេបាច់គុនចមេះុ
MMAនៅហេសាការតាបេទេស
ឥណ្ឌនូេសីុក្នងុខេមេសាខាងមុខ
ទៅតាមអ្វីដេលរូបគេចុះកិច្ចសនេយា
ជាមួយONEក្នងុឆ្នាំនេះ។
ចាន់ រតនាបានបេប់ភ្នពំេញ

បុ៉ស្តិ៍ថ៖«ខ្ញុំបានជាប់កិច្ចសនេយា
ជាមួយកម្មវិធីONEChampion-
ship ចំនួន៦បេកួត ក្នុងឆ្នាំ
២០២០បុ៉ន្តេមិនទាន់កំណត់ពេល-
វេលាចេបាស់នៅឡើយទេហើយជា-
មួយគ្នានេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមឡើង
បេកួតវិញនៅថ្ងេទី១០ខេមេសា
ឆ្នាំ២០២០នៅបេទេសឥណ្ឌូនេសីុ
ដោយខ្ញុំតេូវជួបកីឡាករជបុ៉ន
YoyaWakamatsu ចំណេក
ការបេកួតជាបន្តបនា្ទាប់ទៀត ចំា
គេបេប់តាមកេយ»។
កីឡាករកម្ពុជាដេលមានភាព-

លេចធ្លាជាងគេ ក្នុងការបេកួត
កេបាច់គុនចមេុះនៅONE
Championshipចាន់ រតនា
បានបន្ថេមថ៖«ខ្ញុំហ្វឹកហាត់ជា-
បេចំាពេះនេះជាមខុរបរដេល
ខ្ញុទំទលួបានបេក់ចណំលូពីការ-
បង្វឹក និងឡើងបេកួតខ្លួនឯង
អ៊ចីងឹខ្ញុំតេងតេតេៀមខ្លួនជាបេចាំ
១០០ភាគរយ»។
កីឡាករមានជំនាញទំាង

បេដាល់គុនខ្មេរលេបុក្កតោការា៉ាតេ
យុទ្ធគុនខមយូដូតេកា្វាន់ដូនិង
វូ៉វីណមចាន់រតនាបានជាប់ចិត្ត
ក្នងុគុនចមេះុនេះដោយមាន
កំណត់តេបេកួតបាន១០លើក

ក្នងុនោះឈ្នះ៧លើកនិងចាញ់៣
លើកហើយអ្វដីេលគួរឲេយកត់-
សមា្គាល់នោះគឺការបេកួត៣លើក
ចុងកេយនៅONEនេះចាន់
រតនាបានឈ្នះជាប់ៗគ្នាគឺឈ្នះ
Abrou Fernandes, Rudy
Agustian និងឈ្នះGustavo
Balart កាលពីខេសីហា ឆ្នាំ
២០១៩។
បនា្ទាប់ពីទទួលបានភាពលេបី-

លេបាញនិងទទួលបានលទ្ធផល
ល្អនេះចាន់រតនាបានបង្ហើបឲេយ
ដឹងពីរបៀបហាត់ថ៖«គោលដៅ
ទៅថ្ងេមុខខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដេគូរបស់ខ្ញុំ
ដោយបេើកេបាច់MMAនិងជឺជិត-
សូ៊ម្ដង ពេះបច្ចេកទេសបេកួត
ដេលយើងសិកេសាតាមវីដេអូ ពី
កីឡាបេយុទ្ធផេសេងៗ ធ្វើឲេយយើង
មានបេៀប បុ៉ន្តេរឿងសំខាន់ គឺ
អាសេយ័លើសា្ថានភាពគូបេកួត
និងជំនាញកេបាច់អ្វីដេលយើងតេវូ
ផ្លាស់ប្តរូ»។
យ៉ាងណក៏ដោយសមេប់

គមេងបេកតួទាងំ៦លើករបស់
ចាន់ រតនានៅONEវាកំពុង
ស្ថតិនៅក្នងុភាពសេពេចសេពលិ
ខណៈជំងឺកូវីដ១៩កំពុងរីក-
រាលដាលខា្លាំងជាលក្ខណៈ
សកលលោកនោះ។ចាន់រតនា
បានបេប់ជាថ្មីកាលពីថ្ងេចន្ទថ៖
«ខ្ញុំនៅមនិទានទ់ទលួបានដណំងឹ
ជាផ្លវូការពីការផ្អាកការបេកតួឬ
យ៉ាងណនោះទេ ប៉ុន្តេបើតាម
សា្ថានភាពជំងឺកូវដី១៩បេហេល
ជាអាចផ្អាក។យ៉ាងណក៏ដោយ
ខ្ញុំនៅតេបង្កើនការហ្វឹកហាត់ជា-
បេចាំថ្ងេដើមេបីតេៀមការបេកួត
ទាំងនោះ»៕
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