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លោក ស ខេង  ឲេយ អាជ្ញាធរអប់រំ ពលរដ្ឋ
ឬអាច បិទភូមិ   បេសិនបើរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ខណៈពលករ១មឺ៉ន ៥ពាន់នាក់មកពីថេ

កម្ពជុ តេវូ បង្កើន លេបឿន ដើមេបី កាត់ បន្ថយ អ្នក ឈឺ និង ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ របេង
រី សុចាន់

ភ្នំពៃញៈ នៅ ក្នុង ទិវា ពិភព- 
លោក កម្ចាត់ ជំងឺ របេង កាល ពី 
មេសិល មិញ កេម បេធាន បទ « ដ ល់ 
ពេល ដេល តេវូ បង្កើន លេបឿ នកា រ- 

ឆ្លើយ តប ដើមេប ីបញ្ចប់ ជំងឺ របេង » 
លោក នាយក រដ្ឋ ម ន្តេហី៊នុ សេន  
ថ្លេង ថា កម្ពជុា តេវូបង្កើន លេបឿន 
បន្ថេមទៀត  ដើមេបី កាត់ បន្ថយ 
អតេ អ្នក ឈឺនិង ស្លាប់ ដោយ ស រ 
ជំងឺ របេង ឱេយ បាន កាន់ តេ ចេើន 

ថេម ទៀតខណៈ ដេល  កម្ពជុា នៅ  
មន អតេ ឈ ឺនងិ ស្លាប ់ដោយ- 
សរ ជំងឺ នេះ នៅ ខ្ពស់ នៅ ឡើយ 
បើ បេៀប ធៀប  ទៅ នឹង បេទេស 
មួយចំនួន ទៀត  ។ 

តាម រយៈ  សរ លិខិត ចុះ  ថ្ងេទី 

២០ ខេមីនា  ក្នុងឱកាស បេរព្ធ  
ទវិា ពភិព លោកកម្ចាត ់ជងំ ឺរបេង  
ដេល តេវូ ធ្វើ ឡើង កាល ព ីមេសលិ- 
មញិ លោក ហ៊នុ សេន ថ្លេង ថា 
កម្ពុជា បាន សមេច គោល ដៅ 
អភិវឌេឍន៍ នេ ...តទៅទំព័រ  ៤

ជើងហោះហើរទៅមកកម្ព ុជ 
បានធ្លាក់ច៉ះ ជង ៤០ភាគរយ

អង់គ្លេស    បិទ  ខណៈ WHO  ពេមាន - 
ថាវី រ៉ស កូ រូ៉ណា  រាលដាលឆាប់រហ័ ស 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ចំនួន ជើង ហោះ- 
ហើរ  ដេល អាកាស យានដ្ឋាន 
អន្តរ ជាតិ ទាំង ៣ របស់ កម្ពុជា 
ទទួល បាន ក្នុង ខេ មីនានេះ តេូវ 
បាន ពេយាក រថា  ធា្លាក ់ចុះ បេម ណ 
៤០  ភាគ រយ បើ ធៀប ទៅ នងឹ ខេ 
ចងុ  កេយ នេ ឆ្នា ំ២០១៩ ដេល 
ជា  ពេល នៅ មិន ទាន់  មន ការ 
 រីក រាល ដល នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩។  
នេះ បើ យោងតាម  ទិន្នន័យ 
នគរបាល  អន្តោ បេវេសន៍ ចេក 
ទា្វារ អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរ- 
ជាតិ ទាំង ៣។

ទិន្ន ន័យ នេះ តេូវ បាន លើក- 
ឡើង ក្នងុ ឱកាស នេ ការជបួ សណំេះ- 
សំណាល រវាង លោក  ស  ខេង  
រដ្ឋមន្តេ ីកេសងួ មហាផ្ទេ ជា មយួ 

នងឹ មន្តេ ីនគរ បាល អន្តោ បេវេស ន ៍ 
នៅ  អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរ- 
ជាតិ  ភ្នំពេញ កាល ពី ថ្ងេ អង្គារ ។

សេចក្តី រាយ ការណ៍ របស់ 
តណំាង ប៉សុ្តិ៍ នគរបាល ចេក ទា្វារ 
អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ 
ទាំង  ៣ បាន ឲេយ ដឹង ថា កាល ពី 
ខេ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩  មន ជើង- 
ហោះ ហើរ អន្តរជាតិ ចូល មក 
កម្ពជុា  សរបុ ៤ ២៤១ ប៉នុ្តេ នៅ 
ខេ មីនា នេះ  មនតេ   ២  ៥៧៥ 
ជើង  ប៉ុណ្ណោះ   ថយ ចុះ បេមណ 
៤០ ភាគ រយ។

ចំណេក អ្នក ដំណើរ អន្តរ ជាតិ  
មន ចំនួន  ៣៦២  ៤១៤ នាក់  
ខណៈ ក្នុង ខេ មីនា បាន តេ  
១៧០  ៣៨៧ នាក់  ថយ ចុះ 
៥៥   ភាគ រយ។ 

លោក ស  ខេង...តទៅទំព័រ ១០

កៃុង ឡុងដ៍ៈ  ចកេ ភព អង់ - 
គ្លេស  តេូវ បាន បិទ កាល ពី ថ្ងេ 
អង្គារ  ហើយ បេជា ជន ទាងំ  អស ់
របស់ ខ្លួន ដេល ចូល រួម ជា មួយ 
បេជាជន បេហេល ១, ៧ ពាន់ - 
លាន នាក ់ នៅ ជុវំញិ ពភិពលោក   
តេូវ បាន បញ្ជា ឲេយ ស្នាក់ នៅ ក្នុង -   
ផ្ទះដើមេបី បេយុទ្ធ បេឆំង វីរុស - 
កូរ៉ូណា  ដេល កំពុង រាល ដល 
យា៉ាង ឆប់ រហ័ស បំផុត នេះ ។ 

នៅ ទូទាំង អឺរ៉ុប  អាសុី  អាមេ- 
រិក ខាង ជើង  មជេឈិម បូពា៌ា  និង 
ផ្នេក ជា ចេើន នេ ទ្វីប អា្រហ្វិ ក   
រដ្ឋា ភិបាល ទាំង អស់ បាន ថ្លេង 
បេប់ ពលរដ្ឋ របស់ ពួក គេ ឲេយ 
បន្តស្នាក់  នៅ ក្នុង ផ្ទះ  ខណៈ 
ពួកគេ បាន ខិត ខំ បេឹង បេង 
បេយុទ្ធ បេឆ ំង វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម 
ដេល បាន បណា្តា ល ឲេយ មនុសេស 
រាប ់ពាន ់នាក ់ស្លាប ់ នងិ មនិ បាន 

បង្ហាញ សញ្ញា ថយ ចុះ ទេ ។ 
ប៉ុន្តេ មន សញ្ញា នេ ក្តី សងេឃឹម 

ខេត្ត ហឺ បុី ភាគ កណា្តាល នេ 
បេទេស ចិន  ជា ទី ដេល វីរុស - 
កូរ៉ូណា បាន ផ្ទុះ  ឡើង ដំបូង គេ 
បផំតុ កាល ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៩  គ ឺ
តេូវស ្ថិតក្នុង  បមេមធ្វើ ដំណើរ   
កេយ ពី បិទ រយៈ ពេល ២ ខេ ។ 

ការ បិទ ជា សកល បាន បន្ត  
ឲេយ មន រឿង គួរ ឲេយ ភ័យ ខា្លាច       
ជា ចេើន  ទាហាន នៅ បេទេស - 
អេសេប៉ាញ  មន កាតព្វ កិច្ច - 
បេយទុ្ធ បេឆងំ វរីសុ  ដេល កពំងុ 
រាល ដល នេះ  បាន រាយ ការណ ៍
ថា មនុសេស ចាស់ តេូវ គេ បោះ - 
បង់ចោល  ហើយ ខ្លះ ទៀត បាន 
ស្លាប់នៅ  ក្នុង ផ្ទះ ។ 

ចំណេក នៅ លើ ដង ផ្លូវ នានា 
នៅ ក្នងុ កេងុ ញ ូវយក៉ តេវូ គេ បោះ- 
បង់ ចោល គេូ...តទៅទំព័រ ១៥

 នៀម   ឆៃង 
 
ភ្នំ ពៃញៈ  រដ្ឋ មន្តេី កេសួង 

មហា ផ្ទេ  លោក  ស  ខេង   បាន 
ថ្លេង   ថា  ពល រដ្ឋ ខ្មេរ វិល តេឡប់ 
ព ីបេ ទេស ថេ ចលូ មក  កម្ពជុា  ក្នងុ 
អឡំងុ ពេល ថេ បទិ ពេ ំដេន   មន 
បេមណ ១៥ ០០០ នា ក់  ដេល 

បាន តេឡប់ ចូល យា៉ាង គំហុក 
មនិ អាច គេប ់គេង បាន។  លោក 
ឲេយ អាជា្ញា ធរ ធ្វើ យុទ្ធនា ការ អប់រំ 
ពលរដ្ឋ   ឬ អាច បទិ ភមូ ិណា មយួ  
បេ សិន បើ រក ឃើញ ថា មន 
ករណី វិជ្ជ មន កូវីដ ១៩ ចេើន 
ក្នុង ភូមិ នះ។ 

ក្នុង ពេល ជួប ជា មួយ មន្តេី 

នគរ បាល អន្តោ បេវេសន ៍នៅ អា- 
កាស យាន ដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ ភ្ន ំពេញ  
កាល ពី មេសិល មិញ  លោក  ថ្លេង 
ថា  ពល រដ្ឋ កម្ពុ ជា បេមណ  
១ មុនឺ   ៥ ពាន ់នាក ់ បាន  សមេកុ 
ចូល មក កម្ពុជា  វិញ  នៅ ចេក  ដូង  
សេុក កំរៀង  ខេត្ត បាត់ ដំ បង   
ហើយ បនា្ទាប់  មក តាម ចេក បោ៉ាយ- 

ប៉េត   ខេត្ត បនា្ទាយ មន ជ័យ   
ដោយ សមេុក មក យា៉ាង គំហុក 
ដេល អាជា្ញា ធរ មនិ អាច គេប ់គេង 
បាន ។  ការ វិល តេឡប់ នេះ ធ្វើ 
ឡើង នៅ ពេល ថេ បិទ ចេក ពេដំេន 
ទាំង អស់ កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ ។ 

 លោកស  ខេ ង   បានថ្លេង ថា ៖    
« និយាយតាម ...តទៅ ទំ ព័រ ៦

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីវិធីអាចធ្វើឲ្យក្រាុម
អត្តពលិកនៅត្រារក្សាបានគុណភាព

ព័ត៌មានកីឡា

២២សូមអានទំព័រ

អាជ្ញា ធរនៅ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ពីមៃសិល មិញ បាន ជិះ មូ៉តូ ដឹក ឧគៃឃោសនសព្ទធ្វើ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ បៃប់ បៃជ ពល រដ្ឋ ពីការ បង្ការកំុ ឲៃយ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ ១៩  ។ រូប មិនា 



ឃុតសុភចរិយា

កំពង់ស្ពឺៈប្រជាសហគមន៍ប្រំបីមុំបាន
រួមគ្នាការពារនិងអភិរក្រសព្រឈើព្រមទាំង
សត្វព្រគ្រប់ប្រភ្រទក្នុងតំបន់ព្រការពារ
របស់សហគមន៍ដ្រលមានផ្ទ្រដី៩៣៧
ហិកតាក្នុងភូមិត្រពាំងក្រើញឃុំប្រំបីមុំ
ស្រកុថ្ពងខ្រត្តកពំង់ស្ពឺដោយមានអង្គការ
WildlifeAllianceជួយគំទ្រផងដ្ររ។
លោកសឿនឡាយប្រធានសហគមន៍

ប្រំបមីុំបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ថាតំបន់ព្រ
ការពាររបស់សហគមន៍ប្រំបីមុំជាតំបន់-
ទ្រសភាពខ្ពង់រាបនិងជួរភ្នំដ្រលសម្របូរធន-
ធានសត្វព្រច្រើនប្រភ្រទដូចជាមាន់ព្រ
ជ្រូកព្រឆ្ក្រចចកត្រកួត ទន្រសង ឈ្លូស
ក្ងោក ជាពិស្រសសត្វទន្រសោងដ្រលជា
ប្រភ្រទសត្វកម្រនិងជិតផុតពូជ។
លោកឡាយបានបញ្ជាក់ថា៖«សព្វថ្ង្រ

ន្រះសហគមន៍របស់យើងមានក្រុមឧទ្រយានុ-
រក្រស១៦នាក។់ក្រមកចិ្ចការពារនងិអភរិក្រស
របស់យើងក្នុងរយៈព្រល១៧ឆ្នាំកន្លងមក
ន្រះតបំន់ព្រការពាររបស់យើងមានសត្វ-
ព្រជាច្រើនប្រភ្រទបានបង្ហាញវត្តមានដ៏
គួរឲ្រយកត់សមា្គាល់ក្នុងនោះមានទាំងសត្វ
ទន្រសោងដ្រលជាសត្វកម្រនងិជតិផតុពជូ
ពីពិភពលោកប្រមាណជិត១០០ក្របាល
ផងដ្ររ»។
លោកឡាយបានឲ្រយដឹងផងដ្ររថា

ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍របស់លោកសរុប
៦៧៨គ្រួសារស្មើនឹង២២៦៩នាក់(ស្រី
១៣៧២នាក់)ត្រនាំគ្នាចុះល្របាតការពារ
ព្រឈើនិងសត្វព្រដោយស្ម័គ្រចិត្តទាំង-
យប់ទំាងថ្ង្រតំាងពីឆ្នាំ២០០៣មក។ដោយ-
សារកិច្ចប្រងឹប្រងន្រះ ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខា-
ប្រមាញ់និងន្រសាទនៅថ្ង្រទី៣ខ្រម្រសា
ឆ្នាំ២០១៨បានប្រកាសទទួលសា្គាល់ជា
ផ្លូវការហើយនៅថ្ង្រទី១០ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ

ដដ្រល បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ដីព្រ
ក្នុងទំហំខាងលើន្រះដល់សហគមន៍ជា
អ្នកគ្រប់គ្រងថ្ររក្រសោការពារនងិប្រើប្រស់
ជាប្រយោជន៍ក្នុងសហគមន៍។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖ «ស្របព្រលជា

មួយគ្នាន្រះ អង្គការWildlifeAlliance
បានបញ្ជូនក្រុមឧទ្រយានុរក្រសមួយចំនួនមក
ជយួធ្វើកចិ្ចការរបស់យើងរមួទាងំជយួផ្ដល់
ថវកិា១ចនំនួទៀតសម្រប់គទំ្រដល់ការ-
ចុះល្របាតផងដ្ររដោយក្នុង១ខ្រៗបាន
ផ្ដល់សាំង៣កាន(៩០លីត្រ)ទឹកសុទ្ធ
១០០យួរអង្ករ១០០គីឡូក្រម រួមទាំង
សម្លៀកបពំាក់នងិគ្រឿងបរកិា្ខារមយួចនំនួ
ទៀតដល់សហគមន៍យើង»។
លោកបានបន្តថាដើម្របីតាមដានពីសត្វ

ព្រនៅតបំន់ន្រះក្រមុឧទ្រយានុរក្រសរបស់អង្គ-
ការWildlifeAllianceបានបំពាក់កំាម្ររា៉ា-
វីដ្រអូ៧គ្រឿងក្នងុព្រហើយក្នងុ១ខ្រក្រមុ-
ឧទ្រយានុរក្រសន្រអង្គការន្រះបានមកប្រមូល-
យកទិន្នន័យពីកាម្ររា៉ាទាំងនោះម្ដង។
ជុំវិញករណីន្រះកាលពីថ្ង្រចន្ទ អង្គការ

WildlifeAlliance(Cambodia)បាន

បញ្ជាក់ថាការគំទ្រដល់សហគមន៍ន្រះគឺ
ជាផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធីរបស់អង្គការព្រះ-
សហគមន៍ន្រះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសខំាន់
ក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាសត្វព្រនៅ
ក្នងុតបំន់ព្រការពារនងិអភរិក្រសរបស់ពកួ-
គ្រ។ក្រមុឧទ្រយានុរក្រសន្រសហគមន៍ន្រះបាន
យល់ដឹងថា«ព្រឈើគឺជាផ្ទះរបស់ហ្វូង
សត្វព្រ»ដូចជាសត្វទន្រសោងដ្រលជា
ប្រភ្រទសត្វកម្រនិងជិតផុតពូជជាដើម។
បើតាមអង្គការន្រះបច្ចុប្របន្នក្នុងព្រន្រ

តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ត្រូវបានគ្របា៉ាន់ប្រ-
មាណថាមានសត្វទន្រសោងនៅស្រសសល់
ប្រមាណ៤០០០ក្របាលប៉ុណ្ណោះ។
អង្គការន្រះបានបញ្ជាក់បន្ថ្រមថាតាម

រយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់សហគមន៍
ន្រះក្រមុសង្គ្រះសត្វព្របនា្ទាន់នងិក្រមុ-
ថ្រទាំសត្វរបស់អង្គការWildlifeAlli-
anceបានបញ្ជូនមន្ត្រីឧទ្រយានុរក្រសឲ្រយទៅ
ជួយធ្វើការពួកគ្របន្ថ្រមទៀត ហើយបាន
និងកំពុងជួយគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុសម្រប់
ចុះល្របាតរយៈព្រល២ឆ្នាំបន្តទៀតដោយ
គិតចាប់ពីព្រលន្រះទៅ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធទី២៥ែខមីនាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២ NatioNal

សុទ្ធគឹមសឿន

កពំងធ់ំៈមន្រ្តរីដ្ឋបាលព្រឈើ
ខ្រត្តកំពង់ធំបាននិងកំពុងស្រវ-
ជ្រវរកមា្ចាសឈ់ើនងិមា្ចាសរ់ថយន្ត
ធនុធំ១គ្រឿងដ្រលបានដកឹធ្រយូង
លួចបង្កប់ឈើខុសច្របាប់ប្រភ្រទ
ល្រខ២ប្រមាណពី៥ទៅ៦ម៉្រត្រ-
គបុបនា្ទាបព់ីសមត្ថកចិ្ចបានឃាត់
រថយន្តនៅភូមិកកះឃុំកកះ
ស្រុកសន្ទុក កាលពីថ្ង្រទី២២
ខ្រមីនាដ្រលខណៈនោះអ្នក-
បើកបររថយន្តបានរត់គ្រចខ្លួន។
លោកប៊ុនសុធីនាយខណ្ឌរដ្ឋ-

បាលព្រឈើខ្រត្តកំពង់ធំប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញថាមន្រ្តី
រដ្ឋបាលព្រឈើខ្រត្តកពំង់ធំនងិ
សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រឈើតាំង-
ក្រសំាងបាននងិកពំងុបន្តធ្វើការ-
ស្រវជ្រវរកអត្តសញ្ញាណមា្ចាស់
ឈើនិងអ្នកបើកបររថយន្តធុនធំ

១គ្រឿងចំណុះ៥តោនមា៉ាកHy-
undaiដ្រលបានដកឹធ្រយងូហើយ
លួចបង្កប់ឈើពីក្រមធ្រយូង
ប្រមាណពី៥ទៅ៦ម៉្រត្រគុប។
រថយន្តន្រះបានច្រញដំណើរពី
ខ្រត្តព្រះវិហារ ឆ្ពោះទៅរាជធានី
ភ្នពំ្រញ។ខណៈមកដល់ភមូិកកះ
ត្រវូបានសមត្ថកចិ្ចសា្ទាក់ផ្លវូឃាត់
ក្រយពីភា្នាក់ងរសមា្ងោត់របស់
សមត្ថកចិ្ចរាយការណ៍ជុវំញិការ-
ដឹកជញ្ជូនឈើដោយគ្មានច្របាប់
អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។
លោកបន្ថ្រមថាការសា្ទាក់ចាប់

រថយន្តន្រះមានការស្នើសុំការ-
សម្របសម្រួលពីអយ្រយការអម
សាលាដំបូងខ្រត្តកំពង់ធំ ទើប
ធ្វើការឃាត់ឆ្រកឆ្ររឃើញមាន
ធ្រយូងដាក់ពីលើ។ព្រលនោះសមត្ថ-
កិច្ចបន្តបើកទា្វាររថយន្តហើយរី
ទមា្លាក់ធ្រយូងមួយចំនួន ក៏ប្រទះ-
ឃើញឈើប្រភ្រទល្រខ២(ឃា្នាប

នងិកា្តារ)គជឺាគ្រឿងឈើសម្រប់
សាងសង់ផ្ទះ។បនា្ទាប់មកសមត្ថ-
កិច្ចបានយកវត្ថុតាងពីកន្ល្រង
ឃាត់ទៅរក្រសោទុកនៅសង្កាត់
រដ្ឋបាលព្រឈើតាំងក្រសំាង។
លោកសធុីបញ្ជាកថ់ា៖«ព្រល

ន្រះយើងកំពុងស្រវជ្រវរក-
មា្ចាស់ឈើនិងអ្នកបើកបរមក
ទទួលខុសត្រូវតាមច្របាប់ហើយ
មន្រ្តីយើងកំពុងរីធ្រយូងនិងឈើ
ច្រញពីឡាន។ប៉នុ្ដ្រចនំនួធ្រយូងខ្ញុំ
មិនទាន់ដឹងច្របាស់ទ្រហើយចំនួន
ឈើកម៏និទាន់រាប់អស់ដ្ររត្របើ
តាមការសា្មានរបស់ខ្ញុំគឺអាចប្រ-
មាណជា៥ទៅ៦ម៉្រត្រគបុ។ព្រល
ឃើញសមត្ថកចិ្ចឈរចាំនៅខាង-
មុខស្រប់ត្រអ្នកបើកបរឈប់
ឡានបើកទា្វាររត់គ្រចខ្លួនបាត់»។
លោកអ៊ុកកុសលស្នងការ-

នគរបាលខ្រត្តកំពង់ធំពីម្រសិល-
មិញបដិស្រធធ្វើអតា្ថាធិប្របាយ

ជុំវិញករណីន្រះដោយលោក
អះអាងថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំ
មិនអាចនិយយទូរស័ព្ទបានទ្រ។
ចំណ្រកលោកម៉ាចាន់ធី

អធិការនគរបាលស្រុកសន្ទុក
ពីម្រសិលមិញក៏បដិស្រធការធ្វើ
អតា្ថាធិប្របាយជុំវិញករណីន្រះ
ដ្ររដោយលោកថាកំពងុជាប-់
រវលប់្រជុំប៉នុ្ត្រលោកបញ្ជាកថ់ា
មិនទាន់បានដឹងករណីន្រះទ្រ។
លោកស្រីសណំាងម្របញ្ជា-

ការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុក
សន្ទុក បានបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ
ឃើញព័ត៌មានគ្រចុះផ្រសោយរឿង
ហ្នឹងដ្ររប៉ុន្ដ្រខាងមន្រ្តីជំនាញ
មិនបានស្នើសុំខាងកមា្លាំងខ្ញុំឲ្រយ
ជួយផង។អ៊ីចឹងរបាយការណ៍
នានាទាកទ់ងរឿងន្រះខ្ញុំអតដ់ងឹ
ទ្រទាល់ត្រទៅខាងមន្រ្តីជំនាញ
យើងបានដឹង»។
លោកប៉្រន វណ្ណរិទ្ធ ប្រធាន

មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់ និង
ន្រសាទខ្រត្តកពំងធ់ំពីម្រសលិមញិ
មិនអាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់
ជុំវិញករណីន្រះបានទ្រ។
តាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក

មយួបានចុះផ្រសោយពីម្រសលិមញិ
ថាមា្ចាស់ឈើឈ្មាះ ឌី ដ្រល
ត្រងត្រអះអាងថាខ្លនួគជឺាក្មយួ

អ្នកធំមា្នាក់ដ្រលមានងរជា
ឯកឧត្តម។កន្លងមកបុគ្គលរូប-
នោះបានអន្តរាគមន៍ឲ្រយដោះ-
ល្រងឡានដឹកឈើខុសច្របាប់
ជាច្រើនលើកច្រើនសាមក
ហើយដ្រលធ្វើឲ្រយបគុ្គលរបូន្រះ
កានត់្រគឃ្លើនមនិខា្លាចញញើត
សមត្ថកិច្ចនោះទ្រ៕

ឈើដែលឆែកឃើញកែយចាប់រថយន្តដឹកធែយូងថ្ងែទី២២មីនានៅកំពង់ធំ។រូបសហការី

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកម្ចាស់ឈើ និងម្ចាស់រថយន្តធុនធំ១គែឿងដឹកធែយូងលួចបង្កប់ឈើខុសចែបាប់

កែសួង សែដ្ឋកិច្ច ចែញ សែច ក្ត ីណែនំា ថ្មី    
ពីការ អនុវត្ត អតែពន្ធ លើ បែក់ បៀវតែសរ៍
វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពែញៈ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុបានច្រញស្រចក្ដី-
ណ្រនាំថ្មី ស្ដីពីការអនុវត្ដអត្រ
ពន្ធលើប្រក់បៀវត្រសរ៍សម្រប់
សហគ្រសដ្រលជាអ្នកជាប់-
ពន្ធដ្រលមានកាតព្វកិច្ចកាត់-
ទុកនិងបង់ពន្ធលើប្រក់បៀវត្រសរ៍
ត្រវូអនុវត្ដអត្រកំណើនថ្មីចំពោះ
ប្រក់បៀវត្រសរ៍ដ្រលបើកជូន
និយោជិតចាប់ពីខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ
២០២០តរៀងទៅនិងត្រូវ
ដាក់លខិតិប្រកាសពន្ធប្រចាំខ្រ
នីមួយៗយ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹម
ថ្ង្រទី២០ន្រខ្របនា្ទាប់។
ស្រចក្ដីណ្រនំាដ្រលច្រញដោយ

លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្រ្ដី
ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលពីថ្ង្រទី២៣ខ្រមីនាស្ដីពី
ការអនុវត្ដអត្រពន្ធលើប្រក់
បៀវត្រសរ៍ថ្មនី្រះបានអនុលោមតាម
មាត្រ៥ន្រអនុក្រឹត្រយល្រខ៩
ចុះថ្ង្រទី១៣ខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០
ស្ដពីីតារាងភាគន្រប្រក់ចំណូល
ជាប់ពន្ធប្រចំាឆ្នាំនិងតារាងភាគ
ន្រប្រក់បៀវត្រសរ៍ជាប់ពន្ធប្រចាំ
ខ្ររបស់រាជរដា្ឋាភិបាល។
ស្រចក្ដីណ្រនំាន្រះបានបញ្ជាក់

រយៈព្រលអនុវត្ដនិងអត្រកំណើន
តាមថា្នាក់ថ្មីថា៖«គ្រប់សហគ្រស
ដ្រលជាអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជន
សា្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការនានា
ដ្រលមានកាតព្វកចិ្ចកាត់ទកុនងិ
បង់ពន្ធលើប្រក់បៀវត្រសរ៍ត្រូវ
អនវុត្ដអត្រកណំើនតាមថា្នាក់ថ្មី

ចំពោះប្រក់បៀវត្រសរ៍ដ្រលបើកជូន
និយោជិតចាប់ពីខ្រកុម្ភៈឆ្នាំ
២០២០តរៀងទៅដ្រលនងឹត្រវូ
ដាក់លិខិតប្រកាសបង់ប្រក់ពន្ធ
ប្រចំាខ្រនីមួយៗយ៉ាងយឺតបំផុត
ត្រឹមថ្ង្រទី២០ន្រខ្របនា្ទាប់»។
ស្រចក្ដីណ្រនាំន្រះបានបង្ហាញ
តារាងអត្រកំណត់តាមថា្នាក់ថ្មី
មានដូចជាភាគបៀវត្រសរ៍ជាប់ពន្ធ
ប្រចាំខ្រចាប់ពី០រៀលដល់
១៣០០០០០រៀលអត្រពន្ធ០
ភាគរយ។ចាប់ពី ១៣០០-
០០១រៀលដល់២០០០០០០
រៀល អត្រពន្ធ ៥ភាគរយ។
ចាប់ពី២០០០០០១រៀល
ដល់ ៨៥០០០០០ រៀល
អត្រពន្ធ១០ភាគរយ។ចាប់
ពី៨៥០០០០០រៀលដល់
១២៥០០០០០រៀលអត្រ
ពន្ធ១៥ភាគរយនិងលើសពី
១២៥០០០០០រៀលអត្រ
ពន្ធ២០ភាគរយ។
ស្រចក្ដីណ្រនាំន្រះបញ្ជាក់

ទៀតថាផ្អ្រកលើការបង្ហាញ
ភ័ស្ថុតាងន្រសា្ថានភាពគ្រួសារ
មន្រ្ដីរាជការគ្របូង្រៀនគ្រពូ្រទ្រយ
នងិកម្មករនយិោជតិដ្រលមាន
បន្ទកុចញិ្ចមឹកនូប្ដីឬប្រពន្ធត្រវូ
បានអនុញ្ញាតឱ្រយកាត់បន្ថយមូល-
ដា្ឋានគិតពន្ធលើប្រក់បៀវត្រសរ៍
ចំពោះកូនក្នងុបន្ទកុនិងសហព័ន្ធ
ជាម្រផ្ទះក្នងុមា្នាក់ៗ ១៥០០០០
រៀលក្នងុ១ខ្រ។ការកាត់បន្ថយ
ន្រះធ្វើឱ្រយមូលដា្ឋានគិតពន្ធលើ
ប្រក់បៀវត្រសរ៍កាន់ត្រទាបដ្រល
នាំឱ្រយមន្រ្ដី...តទៅទំព័រ៧

សហគមន៍បែបីំមំុរួមគ្នាអភិរកែសពែនិងសត្វកមែ

សត្វទនែសោងមានរស់នៅសែកុថ្ពងខែត្តកំពង់ស្ពឺនាពែលបច្ចបុែបន្ន។រូបថតWildlifeAlliance
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ក្រសួងការងារឲ្រយបណ្ដារោងចក្រធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពល្រខទូរស័ព្ទកម្មករ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  កៃសួង កា រងារ បណ្តះុ- 
បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ បាន ណៃ នាំ 
ដល់ គៃប់ បណ្តា រោង ចកៃ សហ- 
គៃស កៃមុ ហ៊នុ នងិ សណ្ឋា គារ 
ទូទំាង បៃទៃស ឲៃយ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព 
លៃខ ទូរស័ព្ទ របស់ កម្មករ និយោ- 
ជិត របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ធានា ដល់ 
ការ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ចាំ បាច់  សៃប 
ពៃល មាន ការរីក រាល ដាល ជំងឺ 
ក ូវដី១៩ ហើយ បាន ពៃមាន ថា 
ករណ ីខក ខាន នងឹ ទទលួ  ពនិយ័ 
និង ទោស ទណ្ឌ តាម ចៃបាប់។ 

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ដៃល ចុះ 
ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក  អុិត 
សំហៃង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួង ការ ងារ- 
បណ្តុះ បណ្តាល វិជ្ជា ជីវៈ ចៃញ 
ផៃសាយ កាល ពី ថ្ងៃ ទី២៣ មីនា  ឲៃយ 
ដឹងថា  សមៃប់ កម្មករនិយោ- 
ជិត កៃសួង តមៃូវ ឱៃយ ផ្តល់ លៃខ 
ទូរស័ព្ទ ១ ខៃសៃទៅ ផ្នៃករដ្ឋ បាល 
កៃមុ ហុ៊ន រោង ចកៃ និង សណ្ឋា- 
គារ  ដៃល ខ្លនួ កំពុង ធ្វើការ ដោយ 
សរ សៃរ ឱៃយ  ចៃបាស ់ នងិ តៃមឹ តៃវូ ។ 
  កៃសួង ការ ងា របាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ការធ្វើ យ៉ាង ដូច្នៃះ  គឺ ដើមៃបីឱៃយ 
អ្នក ទទួល បន្ទកុ រដ្ឋ បាល ធ្វើ បច្ច-ុ 

បៃបន្ន ភាព តា រាង បញ្ជ ីឈ្មោះ  នងិ 
បៃគល់ ឱៃយ អធិ ការ ការ ងារ មុន 
ថ្ងៃទី ២៦ ខៃ មីនា ឆ្នាំ ២០២០  
ហើយ កម្មករ តៃូវ រកៃសា លៃខ ទូរ- 
សព័្ទ នោះ ជ ដាច ់ខាត ក្នងុខៃ មីនា  
មៃសា និង ឧសភា  ឆ្នា ំ២០២០។ 
កៃយ ខៃ ឧសភា  បើកម្មករ ណ 
មួយ  ផ្លាស់ប្តរូ តៃវូ ជនូដ ំណងឹ ជ- 
លាយលក្ខណ៍ អកៃស រដល់ អ្ន ក- 
ទទួល បន្ទុក រដ្ឋ បាល បនា្ទាន់ »។

ចំពោះ មា្ចាស់ កៃុម ហ៊ុន ដៃល 
តៃវូ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព លៃខ ទូរស័ព្ទ 
កម្មករ និយោ ជិត របស់ ខ្លួន  កៃ- 
សងួ ការងារ បាន ទកុ ពៃល ៣ ថ្ងៃ 
គិត ពី ថ្ងៃទី២៤ ដល់ ថ្ងៃទី២៦  ខៃ- 
មីនា  ដោយ តៃូវ ផ្ញើ ទៅ កាន់ 
នាយក ដា្ឋាន អធ ិការ កចិ្ច នៃ កៃសួង 
ឬ មន្ទីរ ការងារ រាជ ធានី- ខៃត្ត។

ជ មួយ នៃះ ដៃរ កៃ សួង បាន 
ពៃមាន ថា៖ «មា្ចាស់ ឬ នា យក កៃមុ- 
ហ៊នុ  រោង ចកៃ សហ គៃស  នងិ 
សណ្ឋា គារ ទំាង ឡាយ ដៃល ខក- 
ខាន ក្នងុ ការ ចាត ់ចៃង ការ ងារ ធ្វើ 
បច្ចបុៃបន្ន ភាព លៃខ ទូរ ស័ព្ទ ទំនាក់- 
ទំនង របស់កម្មករ  និយោ ជិ ត  តៃវូ 
ទទលួ ការ ពនិយ័ តាម ចៃបាប ់ស្តពី ី
ការ ងារ ដោយ អធិ ការ ការ ងារ 
និង តៃវូ ទទួល ទោស ទណ្ឌ ផៃសៃងៗ 

ទៀត តាម ចៃបាប់ ជ ធរ មាន »។
លោក  កាំ ង ម៉ូ នី កា អគ្គ លៃ- 

ខា ធិការ រង នៃ សមា គម រោង ចកៃ 
នៅក ម្ពជុ(GMAC)បាន លើក-  
ឡើង ថា តៃឹម តៃ  ៣ ថ្ងៃ សមៃប់ 
ការ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព លៃខ ទនំាក-់ 
ទំនង របស់ កម្ម ករ និយោ ជិត នៃះ 
គឺអាច ធ្វើ បាន  ពៃះ រាល់ អ្នក- 
គៃប់ គៃង នៅ តាម បណ្តា រោង- 
ចកៃ គឺ សុទ្ធ តៃ មាន លៃខ ទំនាក់- 
ទនំង របស ់កម្ម ករ ដើមៃប ីទាក ់ទង 
លើ ការ ងារ របស់ ពួក គៃ ។

លោក បន្ត ថា៖ «ជ មួយ នឹង 
វធិាន ការ ថ្ម ីនៃះ  យើង អាច មើល 

ឃើញ ព ីការ ខតិ ខ ំបៃងឹបៃ ង ខា្លាងំ 
របស ់កៃសងួ ការងារ ដើមៃបី ការពារ 
ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ។ មាន លៃខ 
ទំនាក់ ទំនង ទៅ កម្មករ និ យោ - 
ជិ ត ទំាង អស់ គឺ ធា នា ភាព ងាយ- 
សៃួល តាម ដាន ទំនាក់ ទំនង 
ជិត ស្និទ្ធ បៃសិន បើ មាន ករណី 
នៃ ការ ឆ្លង ជងំ ឺណ មយួ តៃវូ បាន 
បញ្ជាក់ នៅ កន្លៃង ណ មួយ» ។

លោក  បា៉ាវ  សុី ណ  បៃធាន- 
សហ ជីព ចលនា កម្មករ  បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ 
ថា  វិធាន ការ ថ្ម ីនៃ ការ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន- 
ភាព លៃខ ទំនាក់ ទំនង កម្មករ 

នៃះ គឺ ជ រឿង  ល្អ មួយ  សៃប ពៃល 
មាន ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូ- 
វដី១៩ នៅ កម្ពជុ។ លោក ថា  ជ 
ទទូៅ កម្មករ ខ្លះ មនិ សវូ  យក ចតិ្ត- 
ទុក ដាក់ នឹង លៃខ ទំនាក់ ទំនង 
ប៉ុនា្មោន ទៃ ដោយ  ធ្វៃស បៃហៃស 
និង ឧសៃសា ហ៍ ផ្លាស់ប្ត ូរ លៃខ ទំនាក់- 
ទំនង ជ ញឹ ក ញាប់  ដូច្នៃះ បើ មាន 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ សៃចក្តជូីន ដំណឹង 
នៃះទូលំ ទូលាយ  នោះ កម្មករ  
នងឹយក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ខា្លាំង វញិ។

លោក ថា៖ «ពៃល ដៃល កៃសួង 
តមៃូវ បៃប នៃះ  កម្មករ ទាំង អស់ 
នឹង តៃូវតៃ បង្ខំ ចិត្ត បៃើ បៃស់ 
លៃខ ទូរ ស័ព្ទ ណ មួយ។  ខ្ញុំ គិត 
ថា បើ បៃកាស នៃះតៃវូ បាន ជៃប  
នោះ  កម្មករ ទាំង អស់  អាច នឹង 
ប ញៃឈប ់ការ ផ្លាស ់ប្តរូ លៃខ ដោយ 
បៃើ បៃស់ លៃខ តៃ១ ខៃសៃ ហ្នឹង  
ជ ប់ លាប់ ឋិ ត ថៃរ។ បុ៉ន្តៃ អ្វ ីដៃល 
សំខាន់ អ្នក ណ ដៃល ជ អ្នក - 
រាយ ការណ ៍ទៅ នៅ ពៃល កម្មករ 
ណ មា្នាក់ មាន រោគ សញ្ញា អ្វ ីមួយ។ 
តើ កម្មករ របស់ យើង គាត់ នឹង 
រាយ ការណ៍ ទៅ កៃសួង ទៃ? 
ហើយ តើ លៃខ ព ីខាង ណ ដៃល 
ទាក់ ទង ទៅ បង ប្អនូ កម្មករ? »។ 

ចំណៃក លោក  អាត់  ធន់  

បៃធាន សម្ព័ន្ធ សហ ជីព បៃជ- 
ធបិ តៃយៃយ កម្មករ កាត ់ដៃរ កម្ពជុ 
បាន ថ្លៃង ថា  វិធាន ការ នៃះ អាច 
ឲៃយ កៃសួង ការ ងារ  ងាយ សៃួល 
គៃប់ គៃង ចំនួន កម្មករ នៅទូទំាង-  
បៃទៃស  និង អាច ទាក់ ទង ទៅ 
កម្មករ ផ្ទាល់ បាន  ក្នងុ ករណី កើត 
មាន បញ្ហា អ្វី មួយ។  មៃយ៉ាង ទៀត 
វិធី នៃះ ក៏ ធ្វើ ឲៃយ ងាយ សៃួល ក្នុង- 
ការ ចៃញ វិធាន ការ នា នាដ ល់ 
កម្មករ  និង អាច គៃច ផុតពី  
ករណី ដៃល មាន កៃុមហុ៊ ន ខ្លះ 
អាចពៃយយម លាក់ បាំង ចំនួន 
កម្មករ ផង ដៃរ ។

លោក បញ្ជាក ់ថា៖ «នៅ ពៃល 
ដៃល មាន ការ លា ក់បាំង ចំនួន 
កម្មករ  គឺ មាន បញ្ហា  ដូច្នៃះ តៃ ូវ- 
តៃ ប ញ្ជនូ ឈ្មោះ មក។  មួយ វិញ- 
ទៀត ក្នុង ករណី ដៃល រដ្ឋ មាន 
គោល ការ ណ៍ក្នុង ការ ជួយ- 
ដល់ក ម្មករ  ដូច ជ  ការ ជួយ 
ឧបត្ថម្ភ ធន ឬ ការ ជួយ ដោយ- 
ផ្ទាល់  ក្នុង ករណីផ្តល់ ជូន ២០ 
ភាគ រយ អី អ៊ី ចឹង ពៃល កម្មករ 
ចុះ ឈ្មោះមា ន លៃខ ទូរ ស័ព្ទ 
គឺថា កៃមុ ហុ៊ន និង រដ្ឋ បាល របស់ 
កៃុម ហ៊ុន  មិន អាច ភូ ត កុហក 
បាន នោះ ទៃ» ៕

កម្មការិនីពេលចេញពីរោងចកេតាមផ្លូវវេងសេងពីមេសិល  ។ រូបថត ហុង មិនា
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ម្នាក់ក្នងុចំណោម២នាក់ជាប់ចោទជួញគ្រឿងញៀនសំុតុលាការដោះល្រង
គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ បុរស ជាប់ ចោទ 
ជួញដូរ គៃឿងញៀន ជន ជាតិ 
បៃល ហៃសិុក ម្នាក់  ដៃលប្តឹង តវ៉ា 
មក សាលា ឧទ្ធរណ៍  បានសុំឲៃយ 
តលុាការ ដោះលៃង ខ្លនួ ព ីមៃសិល- 
មិញ ដោយ អះអាងថា  ខ្លួន មិន 
ពាក់ព័ន្ធ ដូច ការចោទ នៃះ ទៃ  
ខណៈ គូកន ម្នាក់ទៀត  ដៃល 
ជាប់ចោទ ជួញដូរ គៃឿង ញៀន 
កូកាអីុន ចំនួន ជាង ១៣០០ 
កៃម ជាមួយគ្នា  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៨ មនិប្តងឹ ឧទ្ធរណ ៍ ទោះប ី
តៃូវបាន តុលាការ ថា្នាក់ កៃម 
ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធនា គរ 
ម្នាក់ៗ ១ ជីវិត ក្តី។ 

តាម អង្គហៃត ុរបស ់តលុាការ 
បង្ហាញថា  បរុស ជនជាត ិបៃល- 
ហៃសុិក ឈ្មោះ  TAN GUY E- 
DDIE. J. TALLER  អាយុ 
៣៣ ឆ្នាំ បានចូល មក រស់នៅ 
បៃទៃស កម្ពជុា តាងំព ីឆ្នា ំ២០១២  
មក មៃ្ល៉ះ។ នៅ ឆ្នាំ២០១៧ គត់ 
បាន ទៅ បៃទៃស បៃលហៃសុិក 
រយៈ ពៃល ខ្ល ី ហើយ គត ់តៃឡប ់
មកវិញ ដោយសារ បៃពន្ធ របស់ 
គត់ ឆ្លង ទន្លៃ។ លុះ ក្នុង អំឡុង 
ខៃ កុម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០១៨  គត់ បាន- 
សា្គាល់ បុរស ម្នាក់ ជា ជន ជាតិ 
បៃលហៃសិុក ដូច គ្នា ឈ្មោះ  CA-
TRY  DAVID   NOEL  ដៃល 
ជន នោះ ជាអ្នក លក់ នំ ប៊ឺហ្គឺរ  
ចលត័  តាម រថយន្ត ក្នងុ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ ។  បនា្ទាប់ ពី សា្គាល់ គ្នា 
បាន មួយរយៈ មក គត់ បាន ខ្ចី 
លុយ មិត្ត សៃី របស់ ឈ្មោះ  CA-
TRY   DA VID NOEL  តៃ ភ្លៃច 
ចំនួន  ហើយ ក៏ មិន បាន សង 

លុយ ទៅ សៃ្តី នោះដៃរ។ 
កណំតហ់ៃត ុបន្ត ថា នៅ ថ្ងៃ ទ ី៦ 

ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០១៨  ឈ្មោះ  
CATRY  DA VID  NOEL បាន- 
ជិះ យន្តហោះ ធ្វើ ដំណើរ ពី បៃ- 
ទៃស  បៃសុីល មក ទី កៃុង បាង កក  
បៃទៃស ថៃ។ បនា្ទាប ់មក នៅ ថ្ងៃ ទ ី
១០ ខៃ មករាឆ្នាំ ២០១៨  ឈ្មោះ 
CATRY  DAVID  NOEL បាន- 
ជិះយន្ត ហោះមក បៃទៃស កម្ពជុា 
ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន សមត្ថកិច្ច បៃចាំ 
ចៃក ទ្វារ ពៃលាន យន្តហោះ 
អន្តរជាតិ ភ្នំពៃញ រក ឃើញ ក្នុង 
វ៉ាលិស របស់ បុរសនៃះ  មន 
បង្កប់ មៃសៅ កៃម ពណ៌  ស  ជា 
គៃឿងញៀន នៅក្នងុ បាត វ៉ាលសិ 
ចនំនួ ២ កញ្ចប ់ធ ំហើយ សមត្ថ កចិ្ច   
បានចាប់ ខ្លួន ជននៃះ កៃយ 
រកឃើញ ថា្នាំញៀន។  សមត្ថកិច្ច 
នៃ មន្ទរី បៃឆងំ គៃឿងញៀន បាន- 

បង្ហាញ លទ្ធផល ដៃល បាន ពី 
ការ  ចាប់ នោះ  គឺជា បៃភៃទ  
គៃឿងញៀន កូកាអីុន ទម្ងន់ 
១៣០០,២៤  កៃម។

កំណត់ ហៃតុ បង្ហាញ បន្ត ថា 
កៃយ ឃាត ់ខ្លនួ  ឈ្មោះ CATRY  
DAVID NOELបាន និយាយ 
បៃប់ សមត្ថកិច្ច ថា គៃឿងញៀន 
ដៃល សមត្ថកិច្ច ឆៃក ឃើញ នោះ 
គត់ បាន ទទួល វ៉ាលិស ពី បុរស 
ម្នាក់ ក្នុង បៃទៃស បៃសុីល ផ្ញើ មក 
ឲៃយ ឈ្មោះ TANGUY  EDDIE  
.J. TALLER  ហើយ ឈ្មោះ នៃះ 
បាន ជួល គត់ ក្នុង តម្លៃ ៣ មុឺន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក នៅពៃល នាំ មក 
ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា។  ប៉ុន្តៃ មិន 
ទន់ ទំង ទទួល លុយ បាន ផង 
សៃប ់តៃ សមត្ថកចិ្ច ចាប ់តៃ ម្តង ។  
ដោយឡៃក  ១ឆ្នាំ កៃយមក  
លោក TANGUY EDDIE .J.  

TALLER តៃូវ សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន 
បាន នៅ ពៃំដៃន បាវិត កម្ពុជា- 
វៀតណាម  ខៃត្ត សា្វាយ រៀង។

សំណុំរឿង នៃះ តៃូវបាន សា- 
លា  ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ បើក- 
សវនាការ នៅ ថ្ងៃ ទី ១៩  ធ្នូ  ឆ្នាំ 
២០១៨  កំបាំងមុខ  លោក 
TANGUY EDDIE .J. TALL-
ER  និង បៃកាស សាលកៃម នៅ 
ថ្ងៃ ទី ២២ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨  
ដោយសមៃច ផ្តនា្ទាទោស ជន 
ទំង ២នាក់ ម្នាក់ៗ ជាប់ ពន្ធនា- 
គរ ១ជវីតិ នងិ ពនិយ័ បៃក ់ម្នាក ៗ់  
៨០ លាន រៀល ចូល ថវិការដ្ឋ ។ 
ជន ទំង២ តៃូវបាន ចោទ ពី បទ- 
ជួញដូរ  និង ដឹក ជញ្ជូន សារធាតុ 
ញៀន ឆ្លង ដៃន ខុសចៃបាប់ តាម 
មតៃ ៤០ នៃ ចៃបាប់ ស្តីពី ការ- 
តៃួតពិនិតៃយ គៃឿងញៀន  និង 
ចៃញ ដីកា បង្គាប់ឲៃយ សមត្ថកិច្ច 

តាមរក ចាប់ខ្លួន ឈ្មោះ  TAN-
GUY EDDIE .J. TALLER។

នៅ ក្នុង បន្ទប់ សវនាការនៃ 
សាលាឧទ្ធរណ៍  ពី មៃសិលមិញ 
ជនជាប់ ចោទ ឈ្មោះ TAN-
GUY EDDIE .J. TALLER  
បាន បៃប់ ចៅ កៃម ថា  គត់ 
គៃន់ តៃ សា្គាល់ ឈ្មោះ CATRY  
DAVID  NOEL  និង រាប់អាន 
គ្នា ក្នុងនាម ជាបៃជាជន បៃល- 
ហៃសិុក ដូចគ្នា ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ថា 
គត់ មិន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង គៃឿង-
ញៀន នោះ ទៃ។ 

លោក TANGUY EDDIE 
.J. TALLER  ឆ្លើយ បៃប់ ចៅ- 
កៃម តាម រយៈ អ្នក បកបៃ ថា ៖ «ខ្ញុ ំ
មិន បាន ជួល  CATRY  DAVID   
NOEL រឿង គៃឿង ញៀន នោះ ទៃ 
ហើយ កៃយ តុលាការ បៃកាស 
សាលកៃម ១០ ខៃ ទើប សមត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ ខ្ញុំ  ទំង ខ្ញុំ មិន ដឹង ខ្លួន 
ផង។  ខ្ញុំ ស្នើ សុំ ដល់ តុ លា ការ 
ដោះលៃង ខ្ញុំ វិញ»។

លោក តាន ់ សៃ ណា រ៉ងុ  តណំាង   
មហាអយៃយការ សន្និដា្ឋាន ថា តាម 
អង្គហៃតុ ចម្លើយ របស់ CATRY  
DAVID  NOEL បាន ឆ្លើយ ថា 
ជនជាប់ ចោទ TANGUY ED-
DIE .J. TALLER ជា អ្នក ជលួ ។ 
ប៉ុន្តៃ រឿងនៃះ ហាក់ ដូច ជា មន 
លក្ខណៈ ស្មុគ សា្មោញ ពៃះ ថា 
ជន ជាប់ ចោទ  TALLER  បដិ- 
សៃធ ហើយ  ម៉ៃយាង លោក  CA-
TRY  DAVID  NOEL មិន បាន- 
ប្តងឹ  ទស ់មក សាលា ឧទ្ធរណ ៍ទៃ ។ 
មន ន័យ ថា  បើគត់ មិន ប្តឹង មក 
ឧទ្ធរណ៍ អាច ថា គត់ ទទួល- 
សា្គាល់ ថា  បៃពៃឹត្ត មៃន ។

លោក ណារ៉ងុ បានបៃប ់អង្គ- 

សវនាការ ថា ៖«ខ្ញុំ កាន់ សំ ណុំ - 
រឿង គៃឿង ញៀន ធំៗ បៃប នៃះ 
ចៃើន ហើយ មិន ដៃល ឃើញ 
សមត្ថកចិ្ច ចាប ់បាន អ្នក បញ្ជាព ី
កៃយ ខ្នង ទៃ តៃ ចាប់ បាន តៃ 
អ្នក គៃ ជួល។  តៃ នៃះ ជា ករណី 
លើក ទ១ី ហើយ ដៃល ចាប ់បាន 
អ្នក នៅ ពី កៃយ ខ្នង » ។

លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំមនិ ជឿ ថា  ជន- 
ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ  TANGUY 
EDDiE .J.  TALLER  ជា អ្នក- 
ពាក់ព័ន្ធ ទៃ  ខ្ញុំ តំណាង មហា- 
អយៃយ ការ ទុក ឲៃយ កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ- 
ជមៃះ ពចិារណា រក អ្នក សា្អាតស្អ ំ
ក្នុងរឿ ង នៃះ ចុះ»។

លោក មៃធាវី  ការពារ សិទ្ធិ ឲៃយ 
ជន ចាប ់ចោទ ម្នាក ់ក្នងុ ចណំម 
២ នាក់ សន្និដា្ឋាន ថា  ក្នុង អង្គ- 
ហៃតុ គឺ កូនក្តី របស់ លោក បាន- 
រាប់អាន ឈ្មោះ  CATRY  DA- 
VID  NOEL មៃន  ប៉នុ្តៃ  គត ់មនិ 
បាន ពាក់ព័ន្ធ គៃឿងញៀន ទៃ ។ 
ចំពោះ ការចាប់ខ្លួន កូនក្តី រប  ស់ 
លោក វិញ  មិនទំង ដឹងខ្លួន ថា 
តុលាការ ចៃញ ដីកា ចាប់ ខ្លួន 
ផង ទៃ ។  ពៃះ បើ គត់ ជា អ្នក- 
បៃពៃឹត្ត មៃន នោះ មៃ្ល៉ះ គត់ ទៅ 
បៃទៃស គត់ បាត់ ហើយ មិន ចាំ 
ដល់ ១០ ខៃ កៃយ ទើប ឲៃយ 
សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លួន គត់ ទៃ។ 

 លោក បៃប់ ចៅ កៃម ថា ៖«ខ្ញុំ 
សមូ តលុាការ ឧទ្ធរណ ៍ពចិារណា 
ហើយ មៃតា្តា ដោះលៃង កូនក្តី ខ្ញុំ 
ឲៃយ មន សៃរីភាព វិញ ផង »។

កៃយពី ជំនុំជមៃះ លោក 
ចៅកៃមសៃង សុី វុតា្ថា  បៃធាន 
កៃុម បៃឹកៃសាជំនុំ ជមៃះ ថ្លៃង ថា  
សាលដកីា  នៃះ នងឹ បៃកាស នៅ 
ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ មៃសា៕ 

តពីទំព័រ  ១...អតៃ ឈឺ និង 
សា្លាប់ ដោយ សារ ជំងឺ របៃង នៅ 
មុន ពៃល កំណត់ ៤ ឆ្នាំ ហើយ 
ជោគជ័យ របស់ កម្ពុជា  ដៃល 
បានកម្ចាត់ ជំងឺរបៃង នៃះគឺ ជា 
សា្នាដៃ មួយ  ដៃល មន បៃទៃស 

ចំនួន តិច តួច ប៉ុណ្ណោះ ដៃល  
អាច សមៃច បាន។ 

លោក ហ៊ុន សៃន ថ្លៃង ថា៖ 
«ទោះបី ជា យើង ទទួល បាន 
ជោគជ័យ យា៉ាង នៃះ ក៏ ដោយ 
ក៏ទូលពៃះបង្គំ ខ្ញុំពៃះ  ករុណាខ្ញុំ 

យល់ ថា បៃទៃស កម្ពុជា យើង  
នៅ មន អតៃ ឈឺ និង សា្លាប់ 
ដោយ សារ ជំងឺ របៃងខ្ពស់ នៅ 
ឡើយ បើ បៃៀបធៀប នងឹ បណា្តា 
បៃទៃស មយួ ចនំនួ ទៀតនងិ នៅ 
មន មនុសៃស ចៃើន នៅ ឡើយ ដៃ ល 
ពុំទន់ បាន ទទួល សៃវ» ។

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃបីន្ត  ថា៖  
«បញ្ហា នៃះ  តមៃូវ ឱៃយ យើង  តៃូវ 
បង្កើន លៃបឿន  នៃ កិច្ច ខិតខំ - 
បៃងឹ បៃង បពំៃញ កចិ្ចការ បន្ថៃម 
ទៀត  ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ ឱៃយ បាន 
កាន់ តៃ ចៃើន ថៃម ទៀត នូវ អតៃ 
ឈឺ និង សា្លាប់ ដោ យ សារ ជំងឺ របៃ ង 
សៃប តាម គោល ដៅ អភិ   វឌៃឍន៍ 
បៃកប ដោយ ចរីភាព នៃ ពៃះរា ជា-  
ណា ចកៃ កម្ពុជា និង ពិភព- 
លោក  »។ បើ តាម លោកហុ៊ន សៃ  ន 
អតៃ ឈឺ និង សា្លាប់ ដោយ សារ 
ជំងឺ របៃង នៅកម្ពុជា  មន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ យា៉ាង ខ្លាំង ចៃើន ជាង 

បៃទៃស ដទៃ។ ក្នុង នោះ អតៃ 
សា្លាប ់បាន ថយ ចុះ ព ី ៤២ ករណ ី 
ក្នុង ចំណម បៃជាជន  ១០០- 
០០០ នាក់ នៅ ឆ្នាំ ២០០០ មក 
នៅ តៃមឹ១៨ ករណី ក្នងុ ចំណ ម   
បៃជា ជន ចំនួន ដដៃល នៃះ នៅ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ (ស្មើ   ៥៧ ភាគ    - 
រយ )។ ចណំៃក អតៃកើត មន 
ជំងឺថ្ម ី(អំាងសីុដង់)បាន ធា្លាក់ ចុះ  
ពី  ៥៧៥  ករណី ក្នុង ចំណ ម 
បៃជាជន ចំនួន ដដៃលនៃះ នៅ 
ឆ្នា ំ២០០០មក ដល់ ៣០២  ករ ណី 
នៅ ក្នងុ ចណំម បៃជា ជន ចនំនួ 
ដដៃល នៃះ នៅ ឆ្នាំ ២០១៨ 
(ស្មើ  ៤៧ ភាគ រយ )។

លោក ហ៊ុន សៃន  ថ្លៃង  ទៀត 
ថា ៖«យើង ទងំអស ់គ្នា  ចាបំា ច ់
តៃូវ បន្ត  និង រួម គ្នា ជំរុញ បន្ថៃម 
ការ យកចិត្ត ទុកដាក់ លើ បញ្ហា 
ជំងឺ របៃង ដោយ យើង មិន អាច 
មើល រំលង នូវ ចំណុច សៃស ស ល់  

នៃះ បាន ឡើយ ដើមៃបី បន្ត លើក- 
កម្ព ស់ សុខភាព គុណ ភាព នៃ ការ  
រស់នៅសៃចក្ត ីថ្លៃថ្នរូ របស់ បៃជា  - 
ពលរដ្ឋ យើង »។

លោកសៃ ីឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលៃ - 
ខធិការនិង ជា អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួ ង 
សុខ ភិបា ល និង លោកម៉ា តាន់- 
អា៊ាង នាយក មជៃឈ មណ្ឌល ជាតិ 
កម្ចាត់ រោគរបៃង និង ហង់សិន 
មិន អាចទក់ទង សំុ ការ បញ្ជា  ក់ 
បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ។

បើ តាម របាយ ការណ ៍ឆ្នា ំ២០- 
១ ៨ របស ់កៃស ួង សខុ ភបិាល 
បញ្ជាក់ ថា កម្មវិធី ជាតិ កម្ចាត់  
រោគរបៃង នៅ តៃ រកៃសា ការ គៃប- 
ដណ្តប់ នៃ សៃវ ដូតស៍ (DOTS )  
បាន ១០០ ភាគ រយនៅ គៃប់ មន្ទ ីរ-  
ពៃទៃយ បង្អៃកមណ្ឌល សុខភា ពនិង 
បុ៉ស្តិ៍ សុខ ភាព ទំង អស់ ទូទំ ង - 
បៃទៃស និង មន បណា្តាញ មន្ទរី 
ពិសោ  ធន៍ របៃង ចំនួន ២១៧ 

កន្លៃ ង ។ របាយ ការណ៍ បន្ត ថា 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ មណ្ឌល សុខ- 
ភាព ចំនួន  ៦៤ ៤ បាន អនុវត្ត 
ការងរ ដូត ស៍សហ គមន៍ ចំ- 
ណៃក ឯការ ងរ អនុវត្ត សកម្ម- 
ភាព របៃងអៃដ ស ៍ មន នៅ គៃប ់
សៃុក បៃតិបត្តិ ទំង អស់ ។

របាយ ការណ៍ ដដៃល បន្ត ថា 
កម្ពុជា នៅតៃ ជា បៃទៃស មួយ 
ក្នងុ ចណំម បៃទៃស ៣០ ដៃល  
មន ផ្ទុក ជំងឺ របៃង ខ្ពស់ នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក ។ កម្មវិធី ជាតិ កម្ចា ត់ 
រោគ របៃង នៅមន កិច្ច ការ ជា ចៃើ  ន 
ទៀត ដៃល តៃូវ បំពៃញ ទៅ ថ្ងៃ 
អនា គត ជាពិសៃស ដើមៃបី រួម- 
ចំណៃក សមៃច បាន ទិស ដៅ 
វិស័យ សុខ ភិបា ល នៅឆ្នាំ ២០ ២ ០ 
ក៏ដូច ជា សំដៅ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ កា រ  
សមៃច បាន គោល ដៅ អភិវឌៃឍ ន៍  
បៃកប ដោយ ចីរភាព នៅ ឆ្នាំ 
២០៣០៕

ជនជាប ច់ោទជួញគេឿងញៀនជាតិបេលហេសិុក ដេលតេវូបាននំាមកសវនាការមេសិលមិញ នៅសាលាឧទ្ធរណ៍។ រូប គឺម សារុំ

កម្ពជុាត្រវូបង្កើនល្របឿន...

រូប ភាព អ្នក ជំងឺ របេង  តេវូ បាន ដាក់ បញ្ចាងំ ក្ន ុង កិច្ច ពិភាកេស   កន្លង មក ។ រូបថត ជីវ័ន
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មនុស្ស៩នាក់តូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការរឿងច្ករំល្កព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធកូវីដ១៩
រី សុចាន់

 ភ្នំពេញៈ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន 
នគរ បាល ជាតិ បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
មាន មនុសៃស ចំនួន ៩ នាក់ តៃវូ បា ន  
បញ្ជនូ ទៅ តលុាការ  ពា ក ់ពន័្ធ នងឹ 
ការ ចៃករំលៃក ព័ត៌មាន មិន ពិត 
ជំុវិញករណីជំងឺកូវីដ ១៩ ខណ ៈ-   
ដៃល  អង្គការ សិទ្ធ ិមនុសៃស លីកា ដូ 
បាន   រក ឃើ  ញ ថា មាន មនុសៃស 
ចនំនួ ១៩នាក ់ តៃវូ បា ន អាជា្ញា ធរ 
ចាប់  ឃាត់ ខ្លួន ហើយ  ១៣ នាក់ 
តៃូវ បាន ដោះ លៃង វញិពា កព់ន័្ធ 
នឹង ជំងឺ ដៃល កំពុង តៃ មាន ការ 
រកី រាល ដល  ដៃល កពំងុ តៃមា ន 
ការ ពៃួយ បារម្ភ នៃះ ។

លោក ឆយ  គឹ ម ខឿន អ្នក- 
នាំពាកៃយ អគ្គស្នងការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារថា មនសុៃស 
ចំនួន ៩  នាក់ តៃូវ បាន  បញ្ជូន 
ទៅ តុលាការ ហើយ អាជា្ញាធរ  
កពំងុ ស្វៃង រក ចាប ់ខ្លនួ ១ ករណ ី
ទៀត ពាក់  ព័ន្ធ នឹង ការ ចៃក 
រំលៃក  ព័ត៌មាន មិន ពិត ។ 

អង្គការ លីកាដូ  បាន សរសៃរ 
បង្ហោះ នៅ ក្នុង ហ្វៃសប៊ុក កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ មីនា ថា អំឡុង 

ពៃល កើន ឡើង នៃការ ភយ័ខ្លាច 
និង ភាព មិន ចៃបាស់លាស់ នៃ - 
ការ រាត តៃបាត របស ់ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ពល រ ដ្ឋ កម្ពុជាជាចៃើន នាក់  
តៃូវបាន ចាប់ ខ្លួន ដោយសារ 
ការ ចៃកចាយ ពាកៃយ ចចាម - 
អារា៉ាម ក្នុង បណ្តាញ សង្គមបើ 
ទោះបី ជា ការ ចៃក ចាយ នោះ 
តាម រយៈ សារ ឯក  ជន ក ៏ដោយ។ 
អ្នក បៃើបៃស់ បណ្តាញ សង្គម 
តៃវូ បាន យក ទៅ អបរ់ ំឬណៃនា ំ
ដោយ សនៃយាថា នងឹ បញៃឈប ់ការ 
ចៃក  ចាយ ពត័ម៌ានដៃល អាជា្ញា- 
ធរ រដ្ឋ ចាត់  ទុកជា ព័ត៌មាន មិន 
ពិត ឬក៏ តៃូវបាន ចោ ទ បៃកាន់ 
និង  បញ្ជូន   ទៅ ឃុំ ខ្លួន បណ្តាះ- 
អាសន្ន រង់ចាំ សវនា ការ។ 

លោក អំ សំអាត នាយក រង 
ទទលួ បន្ទកុ ផ្នៃក សទិ្ធមិនសុៃស នៃ 
អង្គការ លីកា ដូ បាន បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា ៖ 
«ចាប់  ពីថ្ងៃ ទី ៣០ខៃ មករាដល់ 
បច្ចុ បៃបន្ន នៃះ យើង ឃើញ មាន 
១៩ ករ ណី។ នៅ ក្នុង ហ្នឹង មាន 
ការ ឃុំ ខ្លួន ៦ករណី និង ធ្វើ កិច្ច 
សនៃយា ហើយ ដោះលៃងវញិ ហ្នងឹ 
គឺ ១៣ ករណី។  ចាប់ ខ្លួន និង 
ការ ឃំុ ខ្លនួ កន្លង មក ហ្ន ឹងគឺ ទាក់- 

ទង  នឹង បញ្ហោកូវីដ ១៩  ដៃល 
បាន  កើត ឡើង នៅ ទទូាងំ ពភិព- 
លោក»។ លោក បន្ត ថា នៅ 
បៃទៃ ស កម្ពជុាបៃជា ពលរដ្ឋ មនិ 
ទាន់ បាន យ ល់ ដឹង ចៃបាស់ អំពី 
ជងំ ឺកវូដី១៩ នោះ ទៃ។ ពកួគាត ់
តៃង តៃ មាន ការ ភិតភ័យ ហើ យ  
បារម្ភពី ជំងឺ នៃះ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ការ 
បញ្ចៃញ មតិ មាន ភាព ខុសៗ 
គា្នា។ ភាព មនិ យ ល ់  ដងឹ នងិ ការ 

បញ្ចៃញ មតិ មួយ ចំនួន  អាច 
មាន  ភាព លើសលស់  ដៃល 
អាច   នាំ ឱៃយ មាន កា ចោទ បៃកាន់ 
ថា   ជា ព័ត៌ មា ន មិន ពិត ហើយ 
បង្ក ឱៃយ មាន ភាព វឹកវរ ដល់  សង្គម។  
មនុសៃស ៦ នាក់ ដៃល តៃវូ  បាន ឃំុ- 
ខ្លួន  ភាគចៃើន  ជា សកម្មជន នៃ 
អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ។ 

លោក អំ សំអាត បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ហើយ ដល ់ពៃល អ៊ចីងឹ វា 

អាច នឹង គៃ រិះគន់ ថា ការ ចាប់ 
ឃុំខ្លួន កន្លង មក ហ្នឹង  អាច ជា 
ការ រឹតតៃបិត លើ សៃរី ភាព ក្នងុ ការ- 
បញ្ចៃ ញ   មតិ។ ជមៃើសហ្នឹង វា 
មិន  មៃន ជា ជមៃើ ស ដៃល ល្អ 
ទៃ។ ជមៃើ ស ល្អ គួរ ណ តៃ ធ្វើ 
ការ  ផៃសព្វផៃសាយ អប់រំ ដល់ បៃជា- 
ពល រដ្ឋ បាន យល់  ថា  រឿង នៃះ 
ជា រឿង ពិភព លោ ក កុំឱៃយ ចៃក- 
ចាយ  ព័ត៌មាន ដៃល មិន បៃកដ- 

បៃជា  ឬ ក៏ មិន ពិត ហ្នឹងធ្វើ  ម៉ៃច 
ឱៃយ គាត់ យល់  ហើយ គាត់ ចូល 
រមួ  ទាងំអស ់គា្នា ដើមៃប ីការ ពារឬក ៏
ទប់ សា្កា ត់ កូវីដ១៩ នៃះ»។ 

លោក ខៀវ សុភ័គ អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង មហាផ្ទៃ  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  កាល ព ីមៃសលិ- 
មិញ ថា  អ្នក ដៃល តៃវូ បាន ចាប់ - 
ខ្លួន តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ តុលា - 
ការ ហើយ តុលាការ ចាត់ ការ 
តាម  ផ្លវូ ចៃបាប ់ដោយសារ ខណៈ 
ដៃល បៃទៃស កម្ពុជា កំពុង បៃ- 
ឈម នងឹ រោគ រាតតៃបាត  ពកួគាត ់
បាន  យក ឱកាស នៃះ ធ្វើ ការ- 
ឃោសនា ដើមៃបី បមៃើ ផល បៃ- 
យោជន៍ គណបកៃស ឬក៏ កៃុម 
របស់ ពួកគាត់ ហើ យ ធ្វើ ការ 
បន្តុះ បង្អាប់ ដល់ រដ្ឋាភិបាល។

លោក ខៀវ សុភ័គ ថ្លៃងថា៖ 
«  គៃ កំពុង ពៃួយ  បារម្ភ   សាមគ្គី- 
គា្នា  ទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល ដល នៃ 
មៃរោគ គាត់ ទៅ យក ឱកាស 
នៃះ ដើ មៃបី ធ្វើ ការ ឃោសនា ទៅ 
វិញ។ ដូច្នៃះ គឺ តៃូវ បៃគល់ ឱៃយ 
ចៃបាប់ លោក  សមៃច។ ដោះ-   
លៃង មិន ដោះ លៃង អាសៃ័យ  
លើ សា្ថា  បន័ តលុា ការ គាត ់ធ្វើ ការ 
វិនិច្ឆ័ យ ចុះ» ៕

បុរស  បង្ហោះ ព័ត៌ មាន មិន ពិត  តេវូ សាលា ដំបូង រាជធានី ភ្នពំេញ ចោទ បេកាន់ ពី ថ្ងេ ទី ១  ០  ខេមីនា ។ រូបថត នគរបាល 



 តពីទំព័រ១...ការជាក់ស្ដែង
យើងអត់មានលទ្ធភាពតែួត-
ពិនិតែយអស់ទែ ហើយយើងក៏
អត់មានលទ្ធភាពដើមែបីនឹងឃុំ
ពួកគាត់១៤ថ្ងែដែរ។ មានតែ
តែួតពិនិតែយអ៊ីចឹងទៅ រួចហើយ
ធ្វើបញ្ជីស្នាមមខុសញ្ញាហ្នងឹនៅ
ឯណាខ្លះ សែុកភូមិ ខែត្តអីនៅឯ
ណា?ដើមែបីយើងបញ្ជូនទៅឲែយខែត្ត
សមីធ្វើការគែប់គែងបន្ត។នែះជា  
វិធានការដែលយើងបានធ្វើ»។ 
លោកថាតាមព័ត៌មានដែល

លោកទទលួបានមលូហែតុនែ
ការវិលតែឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ក្នងុចនំនួចែើនបែបនែះដោយ-
សរតែថែក៏បទិការដ្ឋានការងារ
មយួចនំនួដចូជាខារ៉ាអខូែការ- 
ខែសត់ភ្ញៀវស្នាក់នៅតាមអូតែល
ភោជនីយដ្ឋានមិនមានមនុសែស
ចូលរួមទាំងហាងកាត់សក់
ហាងសំងជាដើម។ផលប៉ះ-
ពាល់នែះធ្វើឲែយពលរដ្ឋថែអត់
ការងារធ្វើនៅបាងកក ហើយ
ចាកចែញមកតាមជនបទវញិ។
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅទី-
នោះក៏មានអារម្មណ៍ពបិាកដចូ
គា្នា ហើយក៏សមែចមកវិញ
ទៅ។ប៉ុន្តែពលករមួយចំនួន

នៅខែត្តបាត់ដំបង ដែលបាន
តែឡប់មកវញិកាលពី៤ថ្ងែមនុ
បានឲែយដងឹកាលពីមែសលិមញិថា
ពួកគាត់ខ្លះតែឡប់មកវិញ
ដោយសរតែតែូវបន្តលិខិត
ឆ្លងដែន ចំណែកអ្នកខ្លះទៀត
ជាអ្នកធ្វើការនៅផែសាររ៉ុងក្លឿ
ដែលតែូវតែតែឡប់មកវិញ
ពែលថែបិទពែំដែន ពែះអា- 
ជីវករនៅផែសារនោះកាន់បណ្ណ
ចែញ-ចលូមានសពុលភាពតែ
១សបា្ដាហ៍បុ៉ណ្ណោះ។ ទោះយ៉ាង
ណា ពលករទាំងនោះអះអាង
ថាពកួគែកពំងុស្ថតិនៅតាមផ្ទះ
ដច់ដោយឡែកពីគែតាមការ-
ណែនំា។
កាលពីសបា្ដាហ៍មុន ស្ថាន-

ទូតខ្មែរបែចាំបែទែសថែបាន
ស្នើឲែយពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការ
សិកែសានិងបែកបមុខរបរក្នុង
ទឹកដីថែចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិ-
បាលមា្ចាស់ផ្ទះក្នងុការទប់ស្កាត់
ជំងឺកូវីដ១៩និងសុំឲែយពលរដ្ឋ
ខ្មែរកុំចាកចែញពីទឹកដីថែ បើ-
សិនមិនមានភាពចាំបាច់។
ស្ថានទូតក៏បានឲែយអ្នកដែល
មានបំណងចូលបែទែសថែ
ពិចារណាឲែយបានហ្មត់ចត់ផងដែរ។

លោកមឿនតុលានាយក-
បែតិបត្តិមជែឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធ-
ភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុសែស
(សង់តែល់)បានថ្លែងដោយ
យល់ឃើញថា ពលករកម្ពុជា
វិលតែឡប់ក្នុងចំនួនចែើននែះ
ដោយកតា្តា៣យ៉ាងរមួមានការ- 
វលិតែឡប់តាមទមា្លាប់នៅពែល
ចលូឆ្នាំខ្មែរ,ការពែយួបារម្ភអពំី
ការរីករលដលនែជំងឺកូវីដ-
១៩ ដែលអាចបណា្ដាលឲែយ
មានការបិទពែំដែនរយៈពែល
យូរ និងការបិទកែុមហ៊ុនមួយ
ចំនួននៅថែ បនា្ទាប់ពីអាមែរិក
បានពែយួរបែព័ន្ធអនុគែះGSP។
លោកបានឲែយដឹងថា ក្នុង

ស្ថានភាពបច្ចុបែបន្ន ពលករ
បែឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពបើ
សិនពួកគែបន្តស្នាក់នៅបែទែស
ថែ ដូច្នែះពួកគែតែូវពែយាយម
ចាកចែញ។ លោកថា ដើមែបី
ជួយសមែួលដល់ពលករខ្មែរ
ដែលនៅថែកែសួងការបរ-
ទែសឬស្ថានទតូអាចសហការ
និងចរចាដើមែបីទមា្លាក់ថ្លែបន្ទប់
ជួលឬផ្អាកការយកថ្លែបន្ទប់ជួល។
លោកថ្លែងថា៖«អ៊ីចឹងយើង

គួរពិចារណាដែរថាតើយើងគួរ
តែធ្វើអីសមែប់ពួកគាត់ ឬ
យើងតែៀមកន្លែងណាមួយ
មានសុវត្ថិភាពសមែប់ឲែយគាត់

នៅថែ ឬមួយយើងពងែឹងការ-
ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកសែុកខ្មែរ
យើងមានមណ្ឌលមួយទៅឲែយ
គាត់ស្នាក់នៅបណ្ដាះអាសន្ន
រយៈពែល១៤ថ្ងែ មុនចូលក្នុង
សហគមន៍របស់គាត់»។
លោកស ខែងថ្លែងថា

លោកកពំងុរៀបចំសរអប់រំខ្លីៗ 
ដើមែបីឲែយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានយក
ទៅចាក់ផែសាយដល់ពលរដ្ឋ
បនា្ទាប់ពីបានបែមលូពកួគែមក
ជួបជុំគា្នា។ សំឡែងអប់រំតែូវ
ចាក់២ដង ហើយអ្នកចូលរួម
តែូវបានសកសួរថាតើពួកគែ
បានយល់ពីការការពារខ្លួនពី
ជំងឺកូវីដ១៩ហើយឬនៅ?

ការរៀបចំបែបនែះធ្វើឡើងជា
ពិសែសសមែប់អ្នកដែលទើប
តែឡប់ពីបែទែសថែដែលមិន
បានឆ្លងកាត់ការតែួតពិនិតែយ
សុខភាព។លោកថ្លែងថាក្នុង
ករណីចាំបាច់អាចមានការបទិ
ភូមិទៀតផង។
លោកថ្លែងបន្តថា៖«បើសិន

មានកន្លែងណាមួយអ្នកណា
មួយកើតគឺថាឃុំ(បិទ)មួយ
ផ្ទះនោះ ឬ១ឃុំ(បិទ)មួយ
កំណាត់ភូមិហ្នឹង ឧទាហរណ៍
ថាភមូិនៅដច់ដោយឡែកពីគែ
៤-៥ផ្ទះអ៊ចីងឹទៅយើងអាចឃុំ
(បិទ)កន្លែងនោះមិនឲែយគាត់
ចែញទៅណាហើយថាបើសនិ

ជាជាប់គា្នា ភូមិនោះវាជាប់គា្នា
មានចែើននាក់២-៣នាក់អ៊ចីងឹ
ទៅ គឺថាឃុំ(បិទ)ទាំងភូមិ
ហ្នឹងតែហ្មង ប៉ុនា្មានភូមិហ្នឹង
ឧទាហរណ៍អ៊ីចឹង។ នែះយើង
បានចាត់វិធានការបែបនែះ
ហើយបានផែសព្វផែសាយកាលពី
រសៀលមែសិលមិញ»។
លោក លី សូវា៉ាន់ បែធាន

នាយកដ្ឋានបែយទុ្ធនងឹជងំឺឆ្លង
នែកែសួងសុខាភិបាលបាន
យល់សែបតាមលោកសខែង
ដោយថ្លែងថា៖«នែះល្អហើយ
ពែះវាកាត់បន្ថយហានិភ័យ
នែការឆ្លងទៅភូមិដទែគឺកាត់-
បន្ថយឲែយបានទាបបំផុត»៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងែពុធទី២៥ែខមីនាឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

លោក ស ខេង ឲេយ ពល រដ្ឋ...

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រើប្រដប់បំពងសំឡ្រងអប់រំពលរដ្ឋបង្ការការឆ្លងកូវីដ១៩។រូបថតហុងមិនា



ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

WCS បង្រៀនជំនាញធ្វើសិប្របកម្មឫស្រសីដល់ពលរដ្ឋក្នងុសហគមន៍
 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ  អង្គ ការ សមា គម- 
អភិ រកៃស សត្វ ពៃ កម្ពជុា  (WCS)  
កាល ពី សប្ដាហ៍ មុន បន រៀប ចំ 
វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល ស្ត ី ព ីជ ំនាញ 
សិបៃប កម្ម ផលិ ត សមា្ភារ បៃើ បៃស ់
ដោយ ដៃ ធ្វើ ពី ឫសៃសី ក្នុង សៃកុ 
ដល់ ពល រដ្ឋ ជា ជន បង្គោល នៅ 
ក្នុង សហ គមន៍ ចំនួន ៩ នាក់  
ស្ថិត នៅ ភូមិ ពូចារ និង ភូមិ ពូគង់  
ឃុំ សៃ ពៃះ  សៃុក កៃវ សី មា  
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  ដើមៃបី កសាង 
សមត្ថ ភាព បៃ ជា សហ គមន៍ 
ក្នុង ការ បង្ក បង្កើន ចំណូល 
ដោយ ខ្លួន ឯង បន្ថៃម ។  

 លោក  កៃន  សិរី រដ្ឋា  WCS  
បន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គោរមៃសិល មិញ ថា  
វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៃះ មាន 
រយៈ ពៃល ៥ ថ្ងៃ ទទួល បន ការ 
គំា ទៃពី ទី ភា្នាក់ ងរ ជំ នួយ អា មៃរិក  
USAID  កៃម គមៃង អភ ិ រកៃស  
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា 
រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ រហូត ដល់ ឆ្នាំ 
២០២១ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ការ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល នៃះ មាន គោ ល បណំង 

កសាង សមត្ថ ភាព បៃ ជា សហ- 
គមន៍ នៅ ក្នុង ភូមិ ពូចារ  និង ភូមិ 
ពូ គង់  ដៃល ស្ថិត នៅ កៃបៃរ ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា ។  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល បណ្ដុះ បណ្ដាល  
អ្នក ចូល រួម ទាំង អស់ បន អនុ- 
វត្ត តាម ទៃឹស្តី ដោយ សាក លៃបង 
ផលិត សមា្ភារ បៃើ បៃស់ មួយ 
ចំនួន ដៃល អាច យក ទៅ លក់ 
នៅ ទីផៃសារ បន ដើមៃបី បង្កើន 
ចំណូល ក្នុង សហ គមន៍ ក្នុង 
នោះ មាន  កសំៀវ ទកឹ  នងិ ពៃង- 
តៃ  កៃវ ទឹក ធំ  មាន ដៃ បៃ អប់ 
ដក់ កៃដស ជូត មាត់  បៃអប់ 
ដក់ ប៊ិក  និង ជើង ទៃ ទូរ ស័ព្ទ 
សា្មាត ហ្វូន   ជា ដើម » ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា  ការ លើក- 
កម្ពស់ ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ 
សហ គមន៍ មូល ដ្ឋាន បៃកប- 
ដោយ ចីរភាព  និង ការ សា្តារ ពៃ 
ឫសៃសី ឡើង វិញ នៅ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីមា  គឺ ជា 
សមាស ភាគ មួយ ក្នុង ចំ ណោម 
សមាស ភាគ ជា ចៃើន កៃម 
គមៃង អភ ិរកៃស ដៃន ជមៃ ក សត្វ 
ពៃ កៃវ សីមា នៃះ ។ 

លោក  កៃន  សិរី រដ្ឋា  បញ្ជាក់ 
ថា  ជំហាន បឋម  WCS  បន 

បណ្ដុះ បណ្ដាល ពល រដ្ឋ ជា ជន 
បង្គោល ចំនួន  ៩នាក់ ក្នុង នោះ 
មាន សៃ្ដ ីមា្នាក ់ដើមៃប ីអាច ឱៃយ ពកួ- 
គាត់ យក ជំនាញ នៃះ ទៅ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល  ពងៃីក  ដល់ ពលរដ្ឋ 
ផៃសៃង ទៀត  នៅ ក្នុង សហ គមន៍   
ដៃល ពួក គាត់ មាន ចំណប់  
អា រម្មណ៍ រៀន ជំនាញ នៃះ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ជា បៃវត្ដិ- 
អសា្ចារៃយ មួយ ដៃល មាន បង ប្អូន 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ព្នង ជា  
សៃ្ដី បន ចូល រួម ក្នុង  វគ្គ បណ្ដុះ- 
បណ្ដាល នៃះ  ពៃះ ជា ទំនៀម- 
ទមា្លាប់ បង ប្អូន ជន ជាតិ ដើម 
ភាគតិច ព្នង  ស្ដៃី គៃ មិន ឱៃយ មាន 

ការចូល រួម ជួប ជុំ ជា មួយ បុរស 
បៃប នៃះ ទៃ ។  ប៉ុន្ដៃ លើក នៃះ 
គាត់ ចាប់ អារម្មណ៍  ទោះ បី ជា 
លើក នៃះ ទើប តៃ មាន សៃ្តី មា្នាក់  
ក៏ ដោយ  តៃ យើង  សងៃឃឹម ថា  វគ្គ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល លើក កៃយៗ 
ទៀត នឹង មាន សៃ្តី ចូល រួម រឹត តៃ 
ចៃើន ជាង មុន » ។ 

 លោក  សរិ ីរដ្ឋា  បន ឲៃយ ដងឹ ថា 
តាម រយៈ គមៃង នៃះ ពល រដ្ឋ 
នៅ ក្នុង សៃុក កៃវ សីមា ចំនួន  
២០  ភូមិ នឹង ទទួល បន ផល - 
បៃ យោជន ៍ព ីគមៃង ។  កៃយ 
បញ្ចប់ គមៃង  WCS  បន 
ជំរុញ ឱៃយ ពល រដ្ឋ ដៃល ទទួល 

បន ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៃះ ធ្វើ 
ជា សិបៃប កម្ម ខ្នាត តូច មួយ នៅ ស ហ- 
គមន៍  ដើមៃបី អាច យក ផលិត ផល- 
សបិៃប កម្ម ដៃល ផលតិ នោះ យក 
ទៅ ដក់ តំាង លក់ នៅ តាម កន្លៃង 
ទៃស ចរណ៍  ភោជ នី យ ដ្ឋាន  និង 
រមណីយ ដ្ឋាន ផៃសៃង ទៀត ។ 

លោក បន្ត ថា ៖« ផលិត ផល- 
សិបៃប កម្ម ពី ឫសៃសី ដៃល ពលរដ្ឋ 
ផលិត នៃះ  គឺ ធ្វើ ឡើង ពី ឫសៃសី 
ដៃល មាន សៃប់ នៅ ក្នុង សហ- 
គមន៍ ។  ឥឡូវ យើង បន ឱៃយ ពួក-  
គាត ់ពងៃកី ការ ដ ំដុះ ឫសៃស ីថៃម 
ទៀត  ដើមៃបី កុំ ឱៃយ ពឹង ផ្អៃក តៃ លើ 
ឫសៃសី ធម្ម ជាតិ  មាន សៃប់ ។  
យើង ឱៃយ ពល រដ្ឋ បង្កើត ជា  ចមា្ការ 
ឫសៃសី សហ គមន៍ ទុក ធ្វើ ជា វត្ថុ- 
ធាតុ ដើម ក្នុង ការ ផលិត ផលិត- 
ផល នៃះ » ។  លោក ថា គមៃង 
នៃះ នឹង ទទួល បន ជោគ ជ័យ 
ដោយ អាច ឱៃយ ពល រដ្ឋ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ឥរ ិយាបថ ពកីារ ពងឹ ផ្អៃក ជវី ភាព 
លើ ការ បៃើ បៃស់ ធន ធាន ធម្ម- 
ជាតិ  ការ ធ្វើ  កសិ កម្ម ពនៃ ចរ  ការ 
ដុត រាន ពៃ ឈើ  ធ្វើ ចមា្ការ  និង ការ- 
បរ បញ ់សត្វ ពៃ ជា ដើម  ហើយ 
ភា្ជាប់ ផល លិត ផល សិបៃប កម្ម 
សហ គមន៍ របស់ ពួក គាត់ មក 

កាន់ ទីផៃសារ ដៃល កំពុង ពៃញ- 
និយម វិញ ។

លោក  ងើម លូញ  អនុ- 
បៃធាន កៃុម ឫ សៃសី សៃ ពៃះ  នៅ 
ភូមិ ពូចា  ឃុំ សៃ ពៃះ  បន ឲៃយ 
ដងឹ   ថា៖«ពល រដ្ឋ យើង សបៃបាយ- 
ចិត្ដ កៃយ ទទួល បន ការ- 
បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំ នាញ នៃះ  
ពៃះ កន្លង មក ពល រដ្ឋ យើង 
ពងឹ ផ្អៃក តៃ លើ ការ ធ្វើ សៃ  ចមា្ការ  
និង អា សៃ័យ លើ អនុ ផល ពៃ - 
ឈើ ប៉ុ ណោ្ណោះ  » ។   

លោក  នៃតៃ  ភកៃ្តា   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង បរិសា្ថាន បន ថ្លៃង 
ថា  ៖ « ការ បង្កើត នូវ មុខ របរ  
ស្វៃង រក នូវ ទី ផៃសារ សមៃប់ បៃជា-  
សហ គមន ៍នៃះ គ ឺជា កចិ្ច ការ ងរ 
មួយ គិត អំពី ការ អភិ វឌៃឍ សហ- 
គមន ៍មលូ ដ្ឋាន ។  គោល នយោ- 
បយ របស់ កៃ សួង បរិ សា្ថាន ធ្វើ 
យា៉ាង ម៉ៃច  គ ឺបង្កើត នវូ មខុ របរ ថ្ម ី 
ចំណូល ថ្មី  ដោយ កាត់ ផ្ដាច់ 
ពីការ ពឹង ពាក់ ទៅ លើ អនុ ផល  
និង ផល ពៃ ឈើ របស់ បៃជា- 
សហ គមន៍ នា ពៃល កន្លង មក ។  
ការ ពងៃីក ចំ ណូល ដល់ បៃ ជា- 
សហ គមន៍ នៃះ គឺ ជា របង ដើមៃបី 
ការ ពារ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ » ៕

កំ សៀវ និង ពេង ធ្វើ ពី ដើម ឫសេសី សមេប់ លក់ទៅ ទី ផេសារ    ។ រូបថត WCS

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចច្រញស្រចក្តី...
តពីទំព័រ  ២...រាជ ការគៃ ូប ងៃៀ ន 

គៃូពៃទៃយ និង កម្មករ និយោជិត 
ដៃល មាន បន្ទុក ចិញ្ចឹម កូនប្ដី ឬ 
បៃពន្ធ  និង ដៃល មាន បៃក់ 
បៀវតៃស រ៍ក្នុង រង្វង់ ពី១ ៣០ ០- 
០០១ រៀលដល់២ ០០ ០  ០០ ០រៀល 
(បៃមាណ ពី៣២ ៥ ទៅ  ៥០០ 
ដុល្លារ អាមៃរិក) អា ច នឹង រួច ផុត 
ពី ការ បង់ ពន្ធ លើ បៃ ក់ បៀវតៃស រ៍។ 
យោង តាម មាតៃ៤ ២ ថ្មីនៃ 
ចៃបាប់ ស្ដីពី សារ ពើពន្ធពា កៃយ  
«បៃក់ បៀវតៃសរ៍»សំដៅ ដល់ បៀ- 
វ តៃស រ៍លភ ការ បៃក់ បំណច់បុព្វ- 
ល ភ បៃក់ ម៉ាង បន្ថៃម បៃក់- 
ប៉ះប៉ូវ នានា និង អត្ថ បៃយោជន៍ 
បន្ថៃម ដៃល បន ទូទាត់  ឱៃយ ដល់ 
និយោ  ជិតឬដៃល បន ទូទាត់ 
ដើមៃបី ជា បៃយោ ជន៍ ផ្ទាល់  ឬបៃ- 

យោល ដ ល់ និយោ ជិត ចំពោះ 
ការ បពំៃ ញ  សកម្ម ភាព ការ ងរ ។ 
    លោកគមឹ សភុៈ អ្នក នា ំពា កៃយ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
កា លពីមៃសិល មិញ សុំ មិន ធ្វើ ការ 
អតា្ថាធិបៃបាយ បន្ថៃម ជំុវិញ សៃច- 
ក្ដីណៃ នាំ  នៃះ  ដោយ បៃប់ ឱៃយ 
បញ្ជាក ់ពត័ម៌ាន បន្ថៃមទៅ  មនៃ្ដ-ី 
ជនំាញ លោក រាម រដ្ឋា បៃធាន 
នាយកដ្ឋាន កិច្ច ការ ងរ ទូទៅ នៃ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធដនៃ កៃ សួ ង 
សៃដ្ឋ កិច្ច  ។ ប៉ុន្ដៃ ទូរ  ស័ព្ទ លោក 
រដ្ឋា ពុំ មាន អ្នក ទទួ ល   ឡើ  យ  ។ 

កៃសងួ សៃដ្ឋ កចិ្ច កាលពថី្ងៃទ ី
១៥ ខៃ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ បន 
ចៃញ សៃច ក្ដី ណៃនាំ ស្ដីពីការ- 
អនុវត្ដ អតៃ ពន្ធ លើ បៃក់ បៀវ តៃស រ៍ 
 នៃះ ដៃរ ដោយ កាល នោះ កៃសួ ង  

បន ឱៃយ  គៃប ់សហគៃស  ដៃល 
ជា  អ្នក ជាប់ ពន្ធ និវាសន ជនសា្ថា - 
ប័ន រដ្ឋ និង អង្គការ នានា ដៃល 
មាន កាតព្វ កចិ្ច កាត ់ទកុ នងិ បង ់
ពន្ធ លើ បៃក ់បៀវតៃសរ ៍តៃវូ អនវុត្ដ 
អតៃ កំណើន តាម ថា្នាក់ ថ្ម ីចំពោ ះ  
បៃក់ បៀវតៃស រ៍ ដៃល បើក ជូន 
និយោជិត  ចាប់ពីខៃ មករា ឆ្នាំ  
២០១៨តរៀង ទៅ នងឹ តៃវូ ដ ក ់
លិខិត បៃកាស បង់ បៃក់ ពន្ធ 
បៃចាំ ខៃ នីមួយៗយា៉ាង យឺត 
បផំតុ តៃមឹ ថ្ងៃទ ី២០នៃ ខៃ បនា្ទាប ់
ដូចគា្នា ។ ប៉ុន្ដៃ សៃច ក្ដី ណៃនាំ 
កាលពីឆ្នា ំ២០១៨  បន បង្ហាញ 
តារាង អតៃ កំណត់ តាម ថា្នាក់  
ថ្មី  បៃក់បៀវតៃស រ៍ជាប់ ពន្ធ បៃចាំ 
ខៃ ដៃលចាប់ ពី០ រៀលរហូត 
ដល់ ១ ២០០ ០០០  រៀល  
អតៃ ពន្ធ ០ភាគ រយ ។  ចាប់ ពី  
១ ២០០ ០០១  រៀលដល់   
២ ០០០ ០០០ រៀល  អតៃ ពន្ធ  
ចំនួន ៥ភាគ រយ ។  ចាប់ ពី  
២ ០០០ ០០១  រៀល ដល់   
៨ ៥០០ ០០០  រៀល អតៃ 
ពន្ធ ១០ភាគ រយ ។  ចាប់ ពី   
៨ ៥០០ ០០០  រៀល ដល់   
១២ ៥០០ ០០០ រៀល  អតៃ- 
ពន្ធ  ១៥  ភាគ រយ  និង លើស ពី  
១២ ៥០០ ០០០  រៀល  អតៃ- 
ពន្ធ  ២០ភាគ រយ ៕ អគារ នេ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ពន្ធដា   រ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ � យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រ�និពន្ធ  

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

ផ ក់ សា� ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម នជ តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតនា  

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រជ តិ 
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកម្រសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
បុិច សុីនួន

� រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជ ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, �ុង គឹមមា៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា៉ា , 

សួស  យ៉ា មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�្រ  

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

� រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�្រ � នផ្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
ផ្ន ្រករច� ទំព័រ

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

ផ្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

ផ្ន ្រក  ផ្រសា យ � ណិជ� កម្ម 
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ � ន�្រក� យ� �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យ� �្រត

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

�្រ � នផ្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រផ្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យខ្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �្រ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ពលរដ្ឋ២ភូមិស្នើអាជ្ញាធរ ស្តារបឹងធម្មជតិ១នៅក្រច្រះដើម្របីរក្រសាទឹកទុកប្រើ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ក្រច្រះៈ បៃជាពលរដ្ឋ ២ភូមិ បៃមាណ 
ជាង៣០ គៃួសារ  នៅ សង្កាត់ កៃគរ  កៃុង 
កៃចៃះ  ខៃត្ត កៃចៃះ  ស្នើ ឲៃយ មានការ សា្ដារ 
បងឹ ធម្មជាត ិមយួ ឈ្មោះបងឹ រនុ  ដៃល មាន 
ទំហំ ជិត ១០ហិកតា  ដើមៃបី ស្តុក ទឹក 
បៃើបៃស់ និង ទុក សៃចសៃព ដំណាំ 
ដៃល នៅ ជុវំញិ បងឹ នោះ  ដៃល សណំើនៃះ  
តៃូវបាន អាជា្ញាធរ ឯកភាព  ប៉ុន្ដៃ តមៃូវ ឲៃយ 
មា្ចាស ់គៃឿងចកៃ សា្តារ បងឹបពំៃញ បៃបបទ 
ឲៃយ សៃប តាម ចៃបាប់។

លោក ហម សុភា  តំណាង ពលរដ្ឋ ទំាង- 
៣០គៃសួារ ថ្លៃងថា  ដោយសារ កន្លងមក 
សា្ថានភាព អាកាសធាតុ បៃបៃលួ ធ្វើ ឲៃយ ទឹក- 
បឹង រុន  រីងស្ងតួ ខ្វះ ទឹក បៃើបៃស់ ២ឬ ៣ ឆ្នាំ 
កន្លងមក ហើយនោះ  បៃជាពលរដ្ឋ ២ភូមិ  គឺ 
ភូមិ អូរ ឫសៃសី  និង ភូមិ កៃគរ  បាន មូល មតិ គ្នា 
ស្នើ    អាជា្ញាធរ ជួយ សមៃប សមៃលួ ឲៃយ មាន 
កៃមុហុ៊ន ជួយ ជីកដី បឹង ឲៃយ បាន ជមៃ ៣ ឬ 
៤ម៉ៃតៃ ទៅ កៃម  ដើមៃបី ធ្វើ អាង ស្ដកុ ទឹក 
សមៃប់ បៃើបៃស់ នៅ រដូវ បៃងំ។

លោក បន្តថា  ពលរដ្ឋ ចង់ ឲៃយ កៃមុហុ៊ន 
ឯកជន មួយ (មិនមាន ឈ្មោះ តៃមឹតៃវូ) 
ធ្វើការ កាយ ដី ក្នងុ បឹង នោះ  ហើយ យក អាច ម៍ -  
ដី ទៅ លក់ ឲៃយ អ្នក ដៃល ចង់ ទិញ។ បុ៉ន្ដៃ  
កៃមុ ហុ៊ន   បាន ឯកភាព ជួយ សា្ដារ ដី បឹង នោះ 
យក អាចម៍ ដី  ដោយ  កៃមុ ហុ៊ន មិន គិតថ្លៃ 
សៃវា ដឹកជញ្ជនូ ឬ ថ្លៃ កាយ ដី បឹង នោះ ទ ៃ។

លោក  ហម សុភា  បញ្ជាក់ថា ៖« ពួក ខ្ញុំ 
ចង់ ឲៃយ មា្ចាស់ គៃឿងចកៃ ជួយ សា្ដារ ដី បឹង 
ដៃលមាន ទំហំ ជិត ១០ហិកតា  គឺ យើង 
ចង់ ឲៃយ គត់ យក អាចម៍ ដី ទៅ លក់ ទៅ  
ហើយ មា្ចាស ់គៃឿងចកៃ  ក ៏មនិ គតិ តម្លៃ អ្វ ីព ី
ពួក ខ្ញុំ  ឬ អាជា្ញាធរ ដៃរ។ ពោល គឺ  មា្ចាស់ 
គៃឿងចកៃ គត ់ចងប់ាន អាចម ៍ដ ីយកទៅ 
លក់  រីឯ ពលរដ្ឋ ពួក ខ្ញុំ  ចង់ ឲៃយ សា្ដារ បឹង នៃះ  
ដើមៃបី ស្តុក ទឹក បៃើ បៃស់»។

លោក តៅ ចាន់ណា  ចៅ សង្កាត់  កៃគរ   
បានថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃ ទី២៣ មីនា ថា  
អាជា្ញាធរ បានយល់ពៃម ឲៃយ មានការ សា្ដារ 
បងឹ ឈ្មោះ  បងឹ រនុ  នោះ ហើយ។ ប៉នុ្ដៃ តមៃវូ 
ឲៃយ មា្ចាស់ គៃឿងចកៃ តៃូវ ទៅ ស្នើសុំ អាជា្ញា- 

ប័ណ្ណ ពី មន្ទីរ រ៉ៃ  និង ថាមពល ខៃត្ត ជា មុន - 
សនិ  ដើមៃប ីមាន សទិ្ធ ិធ្វើ អាជវីកម្ម ជកី ឬ សា្ដារ 
បឹង នោះ។

ចៅ សង្កាត់ រូបនៃះ បន្ថៃមថា  មា្ចាស់ 
គៃឿងចកៃ  មិនទាន់ មាន ចៃបាប់ តៃឹមតៃូវ  
សមៃប់ ធ្វើ អាជីវកម្ម នៅ ឡើយ។  កន្លង 
មក គៃឿងចកៃ នៃះ បាន រកសុ ីកាយ ដសីៃ 
បន្ដិចបន្ដួច  ដើមៃបី ដឹក ដី មក ដាក់តាម ផ្ទះ  
នៅពៃល ដៃលមាន អ្នកភូមិ ជួល ឲៃយ ដឹក 
ប៉ណុ្ណោះ ប៉នុ្តៃ លោក មនិបាន សា្គាល ់ឈ្មោះ 
មា្ចាស់ គៃឿងចកៃ នោះ ទៃ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«យើង ក៏ ចង់ ឲៃយ 
មានការ សា្ដារ បឹង រុន ហ្នងឹ ដៃរ  បុ៉ន្ដៃ គៃឿងចកៃ 
គត់ ហ្នងឹ មិន ទាន់   មានចៃបាប់ តៃមឹតៃវូ  ពៃះ  
កន្លងមក គត់ ធ្វើ អាជីវកម្ម តិច តួច ។ ដូច្នៃះ 
មន្តៃ ីជំនាញ ខៃត្ត បានហាម ឃាត់ គៃឿង- 
ចកៃ នៃះ កាយ ដី បណ្ដោះអាសន្ន សិន  
ដើមៃបី ឲៃយ គត់ ទៅ ស្នើសំុ អាជា្ញាប័ណ្ណ ពី 
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ សិន»។

លោកសៃត ប៊ុនហៃង  អភិបាល កៃុង 
កៃចៃះ ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃ ទ២ី៣ មនីា ថា  លោក បាន 
ទៅ សមៃប  សមៃួល ជុំវិញ ការស្នើសុំ របស់ 
ពលរដ្ឋ  ដោយ លោក គំទៃ ឲៃយ មានការ- 
សា្ដារ បឹង នៃះ ឡើងវិញ  ដើមៃបី ទុក ជា កន្លៃង 
ស្ដុក ទឹក សមៃប់ បៃើបៃស់ នៅ រដូវបៃំង  
ប៉ុន្ដៃ មា្ចាស់  គៃឿងចកៃ មិនទាន់ មាន  

អាជា្ញាប័ណ្ណធ្វើ អាជីវកម្ម តៃឹម តៃូវ។
លោក អភិបាល កៃុង  បាន បន្ត ថា  

បច្ចុបៃបន្ន បឹង រុន នៃះ  គឺជា បឹង ធម្មជាតិ  
ដៃលមាន ទឹក បន្ដិច បន្ដួច នៅ រាបបាត- 
បងឹ  ប៉នុ្ដៃ  មនិ អាច បៃើ បៃស ់ជា បៃយោជន៍   
ចៃើន បាន ទៃ  ដោយ គរួតៃ មាន ការជកី បងឹ 
ឲៃយ ជៃ ជាង នៃះ  ទើប អាច យក ទឹក ពី បឹង 
នោះ ទៅបៃើបៃស់ តាម តមៃូវ ការ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«បឹង ហ្នងឹ នៅ ខៃវសៃសា 
មានទឹក ចៃើន  បុ៉ន្ដៃ ដល់ រដូវបៃងំ សល់ ទឹក 
តិចតួច នៅ បាត បឹង ទោះ យើង ចង់ បូម មក 
បៃើបៃស់  ក៏ មិនអាច បូម បានដៃរ។ បៃសិន 
យើង ជីក វា ឲៃយ ជៃ ជាង នៃះ  បៃហៃល អាច 
បៃើបៃស់ ទឹកបាន ចៃើន យ៉ាង» ។

លោក សៀន គិន  នាយ ខណ្ឌរដ្ឋបាល 
ជល ផល ខៃត្តកៃចៃះ ថ្លៃង ថ្ងៃទី២៣ មីនា  
ថា  កៃយពី ការចុះ ពិនិតៃយ ជាក់ស្ដៃង ចំពោះ 
ការ សា្ដារ បឹង ធម្មជាតិ នៃះ  មិន ប៉ះពាល់ ដល់ 
ធនធាន ធម្មជាតិ ឡើយ  គឺអាច ជួយ បមៃើ 
ដល់ ផលសៃចមា្ការ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ ឲៃយ 
កាន់តៃ បៃសើរ ថៃម ទៀត។ 

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ខ្ញុំ បានចុះទៅ 
ពនិតិៃយមើល រចួរាល ់ហើយ  គ ឺគ្មោន ប៉ះពាល ់
អ្វី ដល់ បរិសា្ថាន  ឬ ធម្មជាតិ ដៃល នៅ ជុំវិញ 
នោះ ទៃ។ ខ្ញុំ យល់ថា  បើ បាន ជីក បឹង នោះ 
ឲៃយ  ជៃ បន្ដិចទៀត  ហើយ យើង រៀបចំ 

មុខទឹក ទុក បង្ហូរទឹក ពី កន្លៃង  នានា ចូល 
(ចៀស វាង ទឹក ស្អុយ)  ហើយ យើង មាន 
ដា ំរកុ្ខជាត ិលើ ទកឹ ដចូ ពៃលតិ  រចំង ់ ឬ ឈកូ  
ថៃម ទៀត  គឺ ពិតជា ល្អ ខ្លាំង ណាស់» ។

មា្ចាស់ គៃឿងចកៃ ដៃលមាន គមៃង ជីក 
«បឹង រុន» ខងលើ នៃះ  មិនទាន់ អាច ស្វៃងរក 
បៃភព ទាក់ទង សំុ ការបញ្ជាក់ ជំុវិញ ការ លើក 
ឡើងថា  គៃឿងចកៃ របស់ គត់គ្មោន អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ តៃមឹតៃវូ នៃះ នៅ ឡើយ។

បន្ថៃម លើ នៃះ  បៃជាពលរដ្ឋ ស្នើ 
កៃុមហ៊ុន  ប៊ុន ធឿន  ដៃលជា កៃុមហ៊ុន 
សាងសង់ លំនៅឋាន ជួយ សា្ថាបនា ផ្លូវ ថ្មី  
និង រៀបចំ បៃព័ន្ធ លូ ឲៃយ បាន តៃឹមតៃូវ  
ដោយ ពួកគត់ ពៃួយបារម្ភ ថា  ការធ្វើ ផ្លូវ 
ដោយ គ្មោនការ រៀបចំ បៃព័ន្ធ លូ តៃឹមតៃូវ  
អាចធ្វើ ឲៃយ ស្ទះ ទឹកភ្លៀង ជន់ លិច ផ្ទះ- 
សំបៃង  សាលារៀន  និង វត្ត អារាម  ដៃល 
នៅ ចមា្ងាយ បៃមាណ ជាង ១០០ម៉ៃតៃ ពី 
គមៃង ផ្លូវ ថ្មី  និង បឹង នោះ។

លោក ប៊ុន ធឿន  តំណាង កៃុមហ៊ុន 
សាងសង់ លំនៅឋាន  មិនទាន់ អាច 
ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ 
បាន ទៃ។ ប៉នុ្ដៃ លោក ប៊នុ ធឿន  តៃវូបាន-  
Fresh News ដកសៃង់ សម្តី កាលពី 
ពៃលកន្លងទៅ ថា  កៃមុ ហ៊នុ របស ់លោក 
មាន ចៃបាប់ សាងសង់ តៃឹមតៃូវ  ហើយ ផ្លូវ 
ដៃល ជាប់ ពី មាត់បឹង នោះ  ស្ថិត នៅក្នុង 
ដី កម្មសិទ្ធិ របស់ លោក តៃឹមតៃូវ  ដៃល 
ទទួល សា្គាល់ ដោយ មន្តៃី ជំនាញ  និង 
អាជា្ញាធរ កៃុង កៃចៃះ។

លោក បាននិយយថា  បៃសិន បើ 
កៃុមហ៊ុន របស់ លោក សាងសង់ ផ្លូវ  ឬ 
លំនៅឋាន នៅក្នុង ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ នោះ  គឺ 
មិនមាន បញ្ហា អ្វី ទៃ ពៃះលោក អភិ- 
បាល កៃុង កៃចៃះ  និង មន្តៃី ជំនាញ កៃម 
ឱវាទ  ក៏បាន ចុះពិនិតៃយ ពី ផលប៉ះពាល់ 
រួចរាល់ អស់ ហើយ។ ប៉ុន្តៃ បៃសិនបើ 
មានការ ប្ដងឹ ជទំាស ់ព ីបៃជាពល រដ្ឋ ចពំោះ 
ការអភិវឌៃឍ នៃះ  លោក ថា នឹង អនុវត្ត 
ទៅតាម ផ្លូវចៃបាប់  គឺ គៃប់គៃង ដី ដៃលជា 
កម្មសិទ្ធិ ទាំង សៃុង របស់ លោក ផ្ទាល់ 
ដោយ មនិ អនញុ្ញាត ឲៃយ មានការ ធ្វើដណំើរ 
ឆ្លងកាត់តាម ផ្លូវ នោះ ឡើយ៕

 គឹម   សា រុំ 

ភ្ន ំព្រញៈ  ក្មៃង បៃសុ អាយុ ១ ២  
ឆ្នាំ មា្នាក់  និង បុរស ពៃញ វ័យ ២ 
នាក់ បាន រង របួស សៃល ដោយ-  
សារ រលាក ភ្លើង   កៃយ ពី ផ្ទុះ 
គមៃប សុី ទៃន ស្តុក បៃង សំាង 
កៃម ដី  នៅ ភូមិ អូរ អំបិល  
សង្កាត់ អូរ អំបិល  កៃងុ សិរី សោ ភ័ណ  
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ   កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ២២មីនា កន្លង មក នៃះ។ 

 លោក  សុី  ឌី  អធិការ នគរ- 
បាល  កៃុង សៃរី សោ ភ័ ណ  បាន 
ថ្លៃង ឲៃយ ដឹង ថា  ក្មៃង បៃុស រង- 
គៃះ ឈ្មោះ សាន  វី រៈ ពី ទូ  ភៃទ 

បៃុស អាយុ ១២ ឆ្នាំ តៃូវ ភ្លើង 
រលាក ជើង ទំាង សង ខង   ចំ- 
ណៃ ក ឈ្មោះ  គ ឺម  ផ្លា  ភៃទ បៃសុ 
អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ  និង ឈ្មោះ ឌុ  ច  
ចាន ់ហៃង  ភៃទ បៃសុ អាយ ុ២០ 
ឆ្នា ំ រង របសួ សៃល។  លោក បន្ត 
ថា  មនសុៃស ៣នាក ់តៃវូ ជា សាច-់ 
ញាតិ ក្នុង  គៃួសារ តៃ មួយ ទៃ ។   

 លោក  ង ួន  ស ុងម៉  អាយ ុ៣៣ 
ឆ្នា ំតៃវូ ជា  ឪពកុ មា របស ់ក្មៃង រង- 
គៃះ បាន រៀ ប រាប់ បៃប់ ថា  ផ្ទះ 
របស់  គត់ បាន បើក ហា្គារា៉ាស  
លក់ បៃង ឥន្ធនៈ  ហើយ កាល ពី 
រសៀល ថ្ងៃ ទី ២០  ខៃ មីនា  នៅ  
កៃបៃរ ផ្ទះ  របស់ គត់ មាន អ្នក  ភូមិ 

មា្នាក់ បាន ដុត  សំរាម  ប៉ុន្តៃ  ដោយ- 
សារ បាំង របងថ្ម ធ្វើ ឲៃយ គត់  មិន 
ដឹង ។  លុះ  ភ្លើង ដៃល  ដុត សំរាម 
នោះ បាន បុើង មក ចូល ក្នុង ដី 
របស់ គត់ ដៃល ផ្កា  ភ្លើង នោះ 
បាន បុើង  ទៅ ទើ លើ គមៃប- 
សុីទៃន  សំាង ធ្វើឲៃយ  ឆប ឆៃះ តៃ  
ម្តង ។  ពៃលនោះ ក្មយួ របស ់គត ់
ដៃល នៅ កៃបៃរ នោះ តៃូវ អណា្ដោត 
ភ្លើង សំាង ឆបឆៃះ រលាក របសួ 
ជើង តៃ មនិ ធ្ងន ់ទៃ  ហើយ ឪពកុ- 
របស់ គត់ ឈ្មោះ  គឺ ម  ផ្លា   អាយុ 
៤៩ ឆ្នាំ បាន យក បំ ពង់ ពណ៌- 
កៃហម ដៃល បៃើ ដើមៃបី ការពារ 
អគ្គិភ័យ ទៅ បាញ់   ពន្លត់ ឲៃយ 

រលតភ់ា្លាមៗដៃរ។ លោក បន្ត ថា 
ចំពោះ ក្មួយ បៃុស របស់  លោក 
ពៃល នៃះ កពំងុ សមៃក  ពៃយា បាល 
នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក  មិត្ត ភាព 

កម្ពុ ជា  ជបុ៉ន  នៅ សៃកុ មង្គល បុរី  
ហើយ សា្ថាន ភាព របួស  មាន 
សភាព ធូរ សៃល ទៃ ពៃះ  តៃវូ 
ភ្លើង  រលាកសៃល ទៃ ៕

ផ្ន្រកន្រតំប ន់បឹងនៅខ្រត្តក្រច្រះដ្រលពលរដ្ឋស្នើអាជ្ញាធរសា្តារដើម្របីរក្រសាទឹកទុកប្រើ។ រូប Fresh News

ក្ម្រង ប្រសុម្នាក់ និង បុរស២នាក ់រង របួសស្រលដោយ សរ ផ្ទះុ គម្របសីុទ្រន ស្តកុប្រង

បុរសម្នាក់ក្នងុ ចំ ណោម អ្នក របួសត្រវូបាន សង្គ្រះ។ រូបថត នគរបាល
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GMAC អំពាវនាវកំុឲ្យមានការផ្អាកការបញ្ជាទិញ
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ សមាគម រោង ចក្រ 
កាត់ ដ្ររ  នៅ កម្ពុជា (GMAC) 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ   បាន អំពាវ នាវ  
ឲ្រយ អ្នក បញ្ជា ទិញ ទាំ ង អស់  មិន 
ត្រូវ  ផ្អាក  ការនាំ ច្រញ ទំនិញ 
ដ្រល ផលិត រួច ហើយ  និង 
ទំនិញ ដ្រ លកំពុង ផលិត នៅ 
កម្ពុជា នោះ ទ្រ ក្នុ ងអំឡុង ផល - 
ប៉ះ ពាល់ ដោយ សារ ត្រ ការ រីក- 
រាល ដាល កូវីដ ១៩ ន្រះ ។ 

ការ អំពាវ នាវ របស់ GMAC 
ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ ពី  អ្នក បញ្ជា ទិញ 
សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន មក ពី 
អាម្ររិក  និង អឺរ៉ុប  ដូច ជា  ក្រុម- 
ហ៊ុន  H& M  ក្រុម ហ៊ុន Zara   
ក្រុម ហ៊ុន  Mango  ក្រុម ហ៊ុន  
Primark  ក្រុម ហ៊ុន   Macys  
និង ក្រុម ហ៊ុន  J.C. Penney  
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន បាន ប្រកា ស  
ពី ការ ផ្អាក ផលិត កម្ម របស  ់ពួក - 
គ្រ  ដោយ សារត្រ ការ រីក រាល- 
ដាល កូវីដ ១៩  ធ្វើ  ឲ្រយ តម្រូវ ការ 
ពិ ភព លោក ធ្លាក់ ចុះ ។  

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស របស ់ GMA C  
ឲ្រយ ដឹង ថា  ៖ « បច្ចុប្របន្ន ការរីក- 
រាល  ដាល កូវីដ ១៩ លើ ពិ ភព- 
លោក  បានធ្វើ  ឲ្រយ មាន ភាព- 
ចលា  ច ល ដល ់ជវីតិ រស ់នៅ  នងិ 
អាជីវ កម្ម របស់ យើង ។  ដើ ម្របី 
ជម្នះ សា្ថាន ភាព ដ៏លំ បាក ន្រះ  
GMAC  សូម អំពាវ នាវ ដល់  
ភាគី  ទាំង អស់ រួម ដ្រ គ្នា ដើម្របី 
យើង  ទាំង អស់ គ្នា អាច បន្តរស់ 
បាន » ។ 

ស្រចក្ដី ប្រកាស បន្តថា ៖« ចំ- 
ពោះ អ្នក បញ្ជា ទិញ ទាំង អស់  
សូម កុំ បោះ បង់ កម្ពុជា! សមា- 
គម  សូមជំ រុញអ្នកប ញ្ជា ទិញ   
បំព្រញ កាតព្វ កិច្ច  របស់ ខ្លួន តា ម  
កិច្ច សន្រយា ដ្រល ចុះរួ ចហើ យ  
ដោយ ទទលួ យក ការ ដកឹ ទនំញិ 
ដ្រល  ផលតិ រួចហើយ និង ទនំ ិញ 
ដ្រល បច្ចបុ្របន្ន កពំងុ ផលតិ នងិទូ-  
ទាត ់ប្រក ់តាម  លក្ខខណ្ឌ ធម្ម តា  ។  
ការ ធ្វើ ប្រប ន្រះ នឹងអាច ធ្វើ ឲ្រយ  
រោងចក្រ មាន លទ្ធ ភាព  បើក 
ប្រក់ ឈ្នួល ជូន  កម្មករ  និង បន្ត  
ការងរ សម្រប់ ពួកគ្រ »។   

ទីភា្នាក់ ងរ ព័ត៌ មាន ប្រចាំ ថ្ង្រ  
Sourcing  Journal  ដ្រល 
បាន ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពីថ្ង្រ ទី 
១ ៨  ខ្រមនីា   បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា ក្រមុ- 
ហ៊ុន  H&M  ក្រុម ហ៊ុន  Zara  
ក្រុម ហ៊ុន  Mango  ក្រុម ហ៊ុន  
Primark  ក្រុម ហ៊ុន  Macy s  
និង  ក្រុម ហ៊ុន J.C. Penney  
ជា  ក្រុម ហ៊ុន  សម្លៀក បំពាក់  
ដ្រល បាន បញ្រឈប់ ការ ផលិត   
ដ្រល បណ្ដាល ឲ្រយ  អ្នកលក ់ ខាត- 
បង់  នៅជំហាន បនា្ទាប់ និង  ក្រុម- 
ហ៊ុន ផ្រស្រង ទៀត នៅ ក្នុង ចង្វាក់ 
ផ្គត់  ផ្គង់ ស្ថិត ក្នុង គ្រះ ថា្នាក់  ន្រ 

ការ បាត ់បង ់ការងរ របស ់ពកួគ្រ  
ដោយ សារ  ត្រ  ការ  មិន មាន ការ- 
បញ្ជា ទិញ នឹង មើល ឃើញ  រោង-  
ចក្រ  មួយ ចំនួន  បាន បង្ហាញ ការ-  
ពិ បាក ក្នុង ការ  បើក ប្រក់ ឈ្នួល  
ដល់ កម្មករ របស់ ពួក គ្រ ។  

ទីភា្នាក់ ងរ ព័ត៌ មាន  ប្រចាំថ្ង្រ  
Sourcing Journal បាន ឲ្រយ 
ដឹង  ថា   ក្រុម ហ៊ុន H&M  បាន 
ប្រកាស  កាល ពីថ្ង្រ អង្គារ  កន្លង  
មក  ថា ខ្លួន នឹង បិទ ជា បណ្ដាះ- 
អាសន្ន  នូវ ហាង លក់ ទាំង អស់ 
របស់ ខ្លួន នៅ អាម្ររិក  និ ង អា- 
ល្ល ឺមង៉ ់ ព្រមទាងំ  ហាង លក ់ទាងំ-  

អស់  នៅ ប្រទ្រស កា ណ ដា  ព័រ-  
ទុយ ហា្គាល់  និង ប្រលហ្រសិុក ។   
ការ  បទិ ហាង លក់ ទាងំ ន្រះ  បនា្ទា ប ់
ពីការ ប្រកាស កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
របស់   ក្រុម ហ៊ុន លក់រាយ ថា 
ហាង    លក់ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ស្វ៊ីស  ក្រិក  ស្លូវ៉ាគី  លី- 
ទុយ អានី  ប៉្ររូ  អុ៊យក្រ ន  ហ្វលីី- 
ពីន  មា៉ាឡ្រសុី  និង  ប្រទ្រស សុីប  
ក៏ ត្រូវ បាន បិទទា្វារ ផង ដ្ររ ។  

  លោក ខ្រន  លូ  អគ្គល្រ ខាធិ- 
ការ សមាគម រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ 
នៅ កម្ពុជាបាន ឲ្រយដឹង  ថា ថ្មីៗ 
ន្រះ  អ្នក បញ្ជា ទិញ ជាច្រើន   
កំពុង ផ្អាក ការ បញ្ជាទិ ញ  និង 
លុប ចោល ការ បញ្ជាទិ ញ   និង 
ថ្រម ទាំង បដិស្រធ   ការទទួល 
យក   ការ បញ្ជា ទិញ ទំនិញ ដ្រល 
ផលិត រួ ចហើយ។  ការ ផ្អាក ន្រះ 
នឹង  មាន រយៈ  ព្រល ប្រហ្រល  
១ខ្រ ទៅ ២ខ្រ។    លោក បន្ត ថា ៖  
«   ន្រះ ប្រកដ ជា នឹង ប៉ះ ពាល់ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់  លំ ហូរ សាច់ ប្រក់  
របស់រោង ចក្រ   ដោយ សារត្រ  
យើង    មិន អាច   លក់  ផលិត ផល 
របស់ យើង »។  

បច្ចបុ្រប ន្ន   កម្ពជុា  មាន រោង ចក្រ 
ជាង ៥០០  ដ្រល ស្រូប យក 
កម្មករជាង ៧០០  ០០០ នាក ់។  
ការនាំច្រញ របស់ឧស្រសាហ- 
កម្មន្រះ  មាន ចំណ្រក ប្រហ្រល 
៧០  ភាគរយន្រ  ការនាំច្រញ 
សរុប   របស់  កម្ពុជា ខណៈ កាល 
ពី ឆ្នាំ មុន ប្រ ទ្រសន្រះ  បាន នាំ 
ច្រញ   ដល់  ៧,៥ ពាន់  លាន 
ដុលា្លារ   ៕  LA  

 ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ: ធនាគរ អភិវឌ្រឍន៍ ជន បទ  
និង កសិក ម្ម (ARDB) បានចុះ ហត្ថ- 
ល្រខា លើ អនុស្រសរណៈ យោគ យល់ គ្នា  
ជាមួយ សមា គម អ្នក ផលិត ចំណី 
អាហារ កម្ពជុា  (CFMA) ក្នងុ គោល- 
បំណង បញ្ច្រញ ប្រក់ កម្ចី ដ្រល ខ្លួន 
បាន ដាក ់ច្រញ ចំនួន ៥០ លាន ដលុា្លារ  
សម្រប់ ផ្តល់ ឲ្រយ សហគ្រស ខា្នាត តូច 
នងិ មធ្រយម  ក្នងុ ការ ពង្រកី អាជវីកម្ម  នងិ 
ផលិត កម្ម របស់ ពួកគ្រ ។ 

ថ្ល្រង ក្នុង ពិធី ចុះ ហត្ថ ល្រខា លើ អនុ- 
ស្រសរ ណៈ យោគ យល ់គ្នា  កាលព ីថ្ង្រ ចន្ទ  
លោក  កៅ  ថាច  អគ្គនា យក ធនាគរ  

ARDB  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  មូល និធិ ន្រះ 
នឹង ជួយ ជំរុញ ដល់ ការនាំ ច្រញ របស់ 
កម្ពុជា   និង កាត់ បន្ថយ ការ នាំ ចូ ល  
ខណៈ  កម្ពុជា កំពុង រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី 
ការ  រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា  ធនាគរ អភិវឌ្រឍន៍ ជន- 
បទ  បាន ផ្តល់ ប្រក់ កម្ចី ក្នុង អត្រការ- 
ប្រក់ ទាប ដល់ គ្រប់ សហគ្រសខា្នាត 
តចូ  នងិ មធ្រយម ។ មលូនធិ ិន្រះ អាច ផ្តល ់
ឲ្រយ  ៥០០ SME នៅ កម្ពុជា  ដើម្របី ធ្វើ 
ការ ពង្រីក អាជីវកម្ម របស់ ពួកគ្រ »។

មូលនិធិ ន្រះ មាន បំណង ក្នុងការ- 
បង្កើន ចង្វាក ់ផលតិ  នងិ ដើម្រប ីរក្រសា ភាព- 
ប្រកួត ប្រជ្រង នៅ ក្នុង វិស័យ  SME 
ស្រប ព្រល ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 

១៩  នងិ ការ បាត ់បង ់ផ្ន្រក ខ្លះ ន្រ ប្រពន័្ធ 
អន ុគ្រះ ពន្ធ EBAព ីសហភាព អរឺ៉បុ ។ 
ន្រះ បើ យោង តាម ARDB។

ARDB បា ន ឲ្រយ ដឹង ថា  SME អាច 
ខ្ចី  ប្រក់ បាន រហូត ដល់  ៣០០  ០០០  
ដុលា្លារ  ជាមួយ នឹង អត្រ ការ ប្រក់  ៦ 
ភាគ  រយ សម្រប់ ទុន បង្វិល  និង ៦,៥ 
ភាគ  រយ សម្រប់ ទុន វិនិ យោគ ក្នុង ១ឆ្នាំ ។

តំណង មកពី សមា គម អ្នក ផលិត 
ចណំ ីអាហារ កម្ពជុា  លោក  មៀវ  សខុ- 
ទ្រី បាន ឲ្រយ ដឹង ថា លោក នឹង ជំរុញ ឲ្រយ 
សមា ជកិ របស ់សមា គម ដាក ់ពាក្រយ ស្នើ 
សុ ំខ្ច ីប្រក ់ព ី ARDB។  លោក ថ្ល្រងថា៖ 
«CFMA ពិត ជា សារ ៈសំខាន់ ណស់ 
ក្នងុការ សហ ការ ជា មយួ  ARDB   ដ្រល 

នឹង ផ្តល់ អត្រ ការ  ប្រក់ ទាប សម្រប់ 
សហ គ្រស ខា្នាត តូច  និង មធ្រយម ។ 
ប្រសនិ បើ សមាជកិ របស ់ខ្ញុ ំចង ់ធ្វើ ការ- 
ពង្រីក អាជីវ កម្ម របស់ ពួកគ្រ  ខ្ញុំ នឹង 
ផ្តល់ យោ បល់ ឲ្រយ មក ខ្ចី ពី ARDB»។

ទោះបី ជា ប្រប ន្រះ ក្តី រហូត មក ដល់ 
ព្រល ន្រះ  សហគ្រស  ខា្នាត  តូច   និង 
មធ្រយម នៅ កម្ពុជា មានការ សា្ទាក់ ស្ទើរ 
ក្នុង ការ ស្នើ សុំ កម្ចី ពី  ARDB បនា្ទាប់ពី 
ធនាគរន្រះ បាន បញ្ច្រញ មលូ នធិ ិ ៥០  
លាន ដុលា្លារ សម្រប់ វិស័យ កសិឧ ស្រសា- 
ហ កម្ម ពី សបា្តាហ៍ មុន។  ន្រះ បើ តាម 
លោក កៅ  ថាច  អគ្គ នាយក ARDB ។ 

 លោក ថ្ល្រង ថា៖ «សព្វ ថ្ង្រ  មិន ទាន់  
នរ ណ មា្នាក់ ស្នើសុំ កម្ចី នោះ ទ្រ ។  ពួក- 

គ្រ កពំងុ រង ច់ា ំមើល ព ីសា្ថាន ភាព   ថាតើ 
វ នឹង ប្រសើរ ឡើង នៅ ព្រល ណ?  
បញ្ហា ន្រះ  ហើយ ដ្រល ពួក គ្រ មិន ទាន់ 
ហា៊ាន ខ្ចី ប្រក់ ពី យើង  »។ 

កាល ពី សបា្តាហ ៍មុន ARDB ក៏ បាន 
ចុះ   អនុស្រសរណៈ យោគ យល់ គ្នា ជា មួ យ  
សមា គម សហគ្រិន វ័យ ក្ម្រង កម្ពុជា   
សមា គម សហគ្រិ នស្ត្រ ីកម្ពជុា  នងិ សមា- 
គម អ្ន ក វិនិយោគ កម្ពុជាផង ដ្ររ ។

របាយ ការណ៍ របស់ ក្រសួង ឧស្រសា- 
ហកម្ម  នងិ សបិ្របកម្ម  បង្ហាញ ថា  កាល- 
ពី ឆ្នាំ មុន  សហគ្រស ខា្នាត តូច និង 
មធ្រយម មាន ចំនួន  ៥២ ១៥៤  សហ- 
គ្រស  ដ្រល មាន បង្កើត ការង របាន  
៨២៤  ២៤៥  នាក់ ៕

កម្មករកំពុងធ្វើការនៅក្នងុរោងចកៃកាត់ដៃរសម្លៀកបំពាក់ េ្រហ្គនធ្វនី នៅភ្នពំៃញ កន្លងមក  ។ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គា្នាជាមួយCFMA

ADBៈស្ដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជាងាយ
រងផលប៉ះពាល់
ជាងគ្ក្នងុតំបន់

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ  ដោយ សារ ត្រ ការរកី-  
រាល ដាល  កូវីដ ១៩  ជំុវិញ ពិភព-  
លោក   និង ក្នុង តំបន់  ធនាគរ 
អភិវឌ្រឍន៍ អាសុី  (ADB)  បាន 
ព្រយា ករ ថា  កម្ពជុា  ជា  ប្រទ្រស ម ួយ  
ដ្រល ទទួល រង  ផល ប៉ះ ពាល់ 
ខា្លាំង  បំ ផុត ដល់ ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ខ្លនួ  ធៀប នងឹ  បណ្ដា រដ្ឋ ជា សមា- 
ជិក អាសា៊ាន ៩ ផ្រស្រង ទៀត ។ 

ADB កាល ពី ដើម ខ្រ ន្រះ   
បាន  បា៉ាន់ ប្រមាណ ថា  កម្ពុជា 
នឹង   ខាត បង់ ជាង ៣៩០  លាន 
ដលុា្លារ  លើ  ផល ប៉ះ ពាល ់ដោយ- 
សារត្រ ការ រីករាល ដាល កូវីដ 
១៩  ឬ ធ្លាក់ ចុះ  ១, ៥៩ ភាគ រយ 
ន្រ  ផលិត ផល ក្នុងស្រុក  សរុប 
(GDP)   នៅ ឆ្នាំ ន្រះ  ដ្រល  
បណ្ដាល ឲ្រយ ប្រទ្រស ន្រះ ជា 
ប្រទ្រស មាន ផល ប៉ះ ពាល ់ ផ្ន្រក 
ស្រដ្ឋ កិច្ច ខា្លាំង បំផុត  ដ្រល បាន 
បង្ក ឡើង ដោយ  ការ រកី រាល ដា ល 
កូវីដ ១៩  ក្នុង ចំណម រដ្ឋ ជា  
សមា ជិក អាសា៊ាន ផ្រស្រង ទៀត ។  

រដា្ឋា ភិបាល បាន ទមា្លាក់ ការ- 
ព្រយា ករ កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច របស់ 
ខ្លួន  នៅ ឆ្នាំ ន្រះ  មក នៅ ត្រឹម 
៦,១  ភាគ រយ  ព ីការ ព្រយាករ  លើក- 
មុន  របស់ ខ្លួន  ៦,៥ ភាគ រយ   
ដោយ  សារ ...តទៅទំព័រ ១០
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ADBៈ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាងាយរងផលប៉ះពាល់...
តពីទំព័រ៩...ការ រីក រាល ដាល  កូវីដ 

១ ៩  ការ បៃ បៃួលអា កាស ធាតុ  និង 
ភូមិ សាស្ដៃ នយោ បាយ ។ 

ADB  សង្ខៃប  ផល ប៉ះ ពាល់ លើ សៃដ្ឋ-  
កិច្ច ដោយ សារតៃ ការរីករាល ដាល 
កវូដី ១៩  លើ បៃទៃស កពំងុ អភវិឌៃឍ នៅ 
អាសុី   ដោយ សារ តៃ ការ រីករាល ដាល  
កវូដី១៩  ក្នងុ នោះ បៃទៃស ថៃ  នងឹ ខាត 
បង់ ៥ ៦០១ លាន ដុលា្លារអាមៃរិក   ឬ 
ធា្លាក់ ចុះ   ១,១១  ភាគ រយ នៃ GDP  
បៃទៃស សិង្ហបុរី (  ១ ០៤៧ លាន 
ដុលា្លារ  ឬ ដក ០, ៥៧ នៃ  GDP)  
វៀតណាម ( ១០ ១ ២  លាន ដុលា្លារ  ឬ 
ដក ០, ៤១  នៃ  GDP )  បៃទៃស ឡាវ    
( ៣៩,២៧  លាន ដលុា្លារ  ឬ ដក  ០,២ ២  
ភាគ រយ នៃ  GDP)  បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី  
( ៨៣០ លាន  ដុលា្លារ  ឬ ដក  ០, ២៣ 
ភាគ រយ នៃ  GDP)   បៃទៃស ហ្វីលីពីន 
(  ៩៨៩ លាន  ដុលា្លារ ឬ ដក ០,៣ ភាគ- 
រយ នៃ   GDP)  បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី      
( ២ ២៦៣ លាន ដុលា្លារ  ឬ ដក  ០,២២ 
ភាគ រយ នៃ  GDP)  និង បៃទៃស 
បៃុ៊យណៃ  (  ២៨ លាន ដុលា្លារ  ឬ ដក    
០, ២១ ភាគរយ នៃ  GDP) ។ 

ADB  បាន ឲៃយដឹងថា  ផល ប៉ះ ពាល់  
លើ ពិ ភព លោក  ចាប់  ព ី ៧៧ ពាន ់លាន 
ដលុា្លារ ទៅ  ៣៤៧ពាន ់លាន ដលុា្លារ    ក្នងុ 
នោះ  សា ធារ ណរដ្ឋ  បៃជា ម និត ចិន  
មន ចំនួន ២ ភាគ ៣ នៃ ចំនួន សរុប ។ 

ADB  បាន បន្តថា   ការ រីក រាល ដាល 
កូវីដ ១៩ ជា បន្ត  ប៉ះ ពាល់ ដល់  សា- 
ធារ ណរដ្ឋ បៃជា មនតិ ចនិ   នងិ  បណា្ដា-  

បៃទៃស  កពំងុ អភវិឌៃឍ ន ៍ផៃសៃង ទៀត តាម 
រយៈ   បណា្ដាញ ជា ចៃើន  ដៃលរួម មន  
ការ  ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង ផ្នៃក តមៃូវ ការ 
ក្នុង  សៃុក  ទៃស ចរណ៍  និង ការ ធ្វើ- 
ដំណើ រ  អាជីវ  កម្ម កាន់ តៃ ទាប   ទំនាក់- 
ទំន ង ពាណិជ្ជ កម្ម  និង ការ ផលិត  
ការរខំាន ការ ផ្គង ់ផ្គង ់ នងិ ផល ប៉ះ ពាល ់
ផ្នៃក សុខ ភាព ។  

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨  បៃក់ ចំណូល  

បាន ព ីទៃស ចរណ ៍អន្តរ ជាត ិបាន កើន- 
ឡើង ២០, ៣ ភាគ រយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ 
២០១៧ ។  បៃក់ ចំណូល ទៃស ចរណ៍  
រួម  ចំណៃក បៃហៃល ១២,១  ភាគ រយ 
ដល់ ផលិត ផល  ក្នុង សៃុក សរុប  របស់ 
កម្ពុជា ។ នៃះ បើ យោង តាម កៃសួង 
ទៃស ចរណ៍ ។ 

 របាយ ការណ៍ បាន ឲៃយ ដឹងថា  វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ កម្ពុជា រក បាន បៃក់ 

ចំណូល  ៤,  ៩១ ពាន់ លាន ដុលា្លារ   
កាល  ពឆី្នា ំមនុ  កើន ឡើង ១២,៤ ភាគ- 
រយ  ធៀប នងឹ ៤, ៣៧ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
កាល ពី ឆ្នាំ  ២០១៨ ។ 

លោក  តុប  សុភ័ក អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង  ទៃស ចរណ៍   បាន ឲៃយដឹង កាល 
ពី  សបា្ដាហ៍ មុន ថា  ភ្ញៀវទៃស ចរ   មក 
ទសៃសនា  បៃទៃស កម្ពុជា  បាន ធា្លាក់ ចុះ   
ដោយ  ការ រីករា លដាល កូវីដ ១៩ ។  

លោក  បន្តថា  រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ   
សណា្ឋាគារ  ៤១  បាន បិទ ទា្វារ   (ជា 
បណ្ដាះ  អា សន្ន ឬ អចិនៃ្តយ៍) នៅ 
ខៃត្ត  សៀម រាប  ដៃល បណា្ដាល  ឲៃយ បាត់- 
បង ់ ការ ងារ  ចនំនួ  ២០១៤ នាក ់  ចាប ់តា ំង  
ពី ការ រីក រាល ដាល  បាន ចាប់ ផ្ដើម ។

លោក  តុប  សុភ័ក  បាន ថ្លៃង ថា ៖  
« យើង បា៉ាន់ បៃមណ ថា  ចំនួន នៃ ការ- 
បាត់ បង់ ការងារ នឹង កើន ឡើង នៅ  ក្នុង 
រយៈ  ពៃល ២សបា្ដាហ៍ ចុងកៃយ នៅ  
ខ ៃ នៃះ  ដោយ សារតៃ  កៃុម ហ៊ុន ទៃស- 
ចរណ៍ ជាចៃើន  នឹង បិទ ទា្វារ ទាំង  សៃុង » ។ 

បណា្ដា បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ ភាគ- 
ចៃើន កំពុង ឆ្លើយ តប  នឹង ការ រីក រាល- 
ដាល កូវីដ ១៩ រួចហើយ តាម  មធៃយោ- 
បាយ ផៃសៃង ៗ  ។  រដា្ឋា ភិបា លជា ចៃើន  
បាន បៃមូល កម្លាំង ពិសៃស អន្ត រភា្នាក់- 
ងារ  នងិ យន្ត ការ សមៃប សមៃលួ ផៃសៃង 
ទៀត  ដើ មៃបី ធានា  ការ ឆ្លើយ តប បៃកប- 
ដោយ ការ ចុះ សមៃុង គា្នា ។  នៃះ បើ 
យោង តាម  ADB។  

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី  ហ៊ុន  សៃន  
កាល ពីដើម ខៃ នៃះ  បាន ឲៃយ ដឹង ថា   
រដា្ឋា ភិបាល បាន  លៃទុក បៃក់ ចនោ្លាះ ពី 
៨០០  លាន ដុលា្លារ ទៅ  ២ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ    ដើ មៃប ីដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល ់
សៃដ្ឋ កិច្ច  ដោយ សារ តៃ ការរីក រាល- 
ដាល   កវូដី១៩  ដៃលរមួ ទាងំ ៣០ លាន 
ដលុា្លារ  ដើមៃបី  ផ្ដល ់  ហរិញ្ញបៃបទាន  ក្ន ុងការ- 
គាំទៃ ដល់  កៃសួង  សុខា ភិបាលដើ មៃបី  
បៃយុទ្ធ  បៃឆំង នឹង   ការរីក រាល ដាល 
កូវីដ  ១៩ ៕  LA

តពីទំព័រ១... បាន និយយ 
ថា រហតូ មក ដល ់ពៃល នៃះ មន 
បៃទៃស  ជា ចៃើន បាន ជៃើស- 
រសី យក វធិាន ការ ដើមៃប ីការ ពារ 
បៃទៃសពួក គៃ ពី ការ រីក រាល- 
ដាល  នៃ ជងំ ឺកវូដី ១៩ បើ ទោះ ប ី
ដងឹ  ថា វធិាន ការនោះ បាន ធ្វើ ឲៃយ 

ប៉ះ  ពាល់ ខា្លាំង ទៅ ដល់ កំណើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ជីវភាព បៃជាជន 
ក្នុង សង្គម ក៏ ដោយ ។  

លោក ថៃ្លង បន្ត ថា  វិធាន ការ- 
នោះ ក៏ មន ការ បិទ ជើង ហោះ- 
ហើរ ផង ដៃរ ដោយ បៃទៃស ខ្លះ 
សមៃច បិទ ជើង យន្ត ហោះ 

 ទាំង សៃុង  និង បៃទៃ ស  ខ្លះ  បិទ 
ជាង  ៩០ ភាគ រយ។  

លោកបន្ត  ថា នៃះ ជា មូល- 
ហៃតុ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ចំនួន ជើង 
ហោះ ហើរ នៅ កម្ពុជា ធា្លាក់ ចុះ ។  
លោក ថ្លៃង ថា៖ « សមៃប ់កម្ពជុា 
ផ្លវូ អាកាស យើង មនិ បាន បទិ ទៃ  

ប៉ុន្តៃ ដោយ សារ បៃទៃសនានា 
គៃ  បិទ មន ន័យ ដូច ជា យើង 
បិទ  ដៃរ»។ 

បើ តាម លោក  ស  ខៃង  រហតូ 
ម ក  ដល ់ពៃល នៃះ កម្ពជុា មនិ ម ន 
ផៃនការ  បទិ ពៃលាន យន្ត ហោះ 
ឬ ពៃំដៃន ទៃ បើ ទោះ បី  ជា បៃ- 
ទៃស ជតិ ខាង កម្ពជុា បាន បៃ កា ស  
បិទ ជា មួយ កម្ពុជា ក៏ ដោ យ   ។ 

លោក  ខៀវ  ធ ី បៃធាន សម- 
គ ម  មគ្គ ុទ្ទៃសក ៍ទៃស ចរណ ៍អង្គរ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
ថ្ងៃ អងា្គារ ថា អ្នក នៅ ក្នុង វិស័យ 
ទៃស ចរណ៍ ក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប  
កពំងុ ទទលួ រង គៃះ យ៉ាង ខា្លាងំ 
ពី  ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  នៃះ  ដោយ បច្ចុបៃបន្ន មិន 
មន  ភ្ញៀវ ទៃសចរ តៃ ម្តង។ 

លោក   ធី បាន អះអាង ថា៖   
« ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១៥ ខៃ មីនា មក 
 ខ្ញុំ អាច និយយ ថា គឺ មិន មន  
មគ្គុទ្ទៃសក៍ ទៃសចរណ៍ រូប ណា 
មន ភ្ញៀវ ទៀត ទៃ គឺ សូនៃយ តៃ- 
ម្តង» ។ 

លោក បន្ត ថា  បៃសនិ បើ អ្នក- 

វិទៃយោសាសៃ្ត មិន ទាន់ អាច រក- 
ឃើញ  វ៉ាក់ សាំង ឬ ថា្នាំ ពៃយោបាល 
យូរ ត ទៅ ទៀត គឺ ការ ខូច ខាត  
ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ នឹង មន 
ទំហំ កាន់ តៃ ធំ ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន 
មន សមជិក ក្នុង សមគម 
របស់ លោក ជា ចៃើន នាក់  តៃូវ 
សមៃក នៅ ផ្ទះ ឬ ទៅ បៃកប-  
មុខ របរ ផៃសៃង វិញ ។ 

កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ តាម ការ- 
បា៉ាន ់បៃមណ មគ្គទុ្ទៃស កទ៍ៃស-
ចរណ៍ ក្នុង ខៃត្ត សៀមរាប  ជា 
មធៃយម  អាច រក  ចំណូល បាន ក្នុង 
រង្វង់ ៥០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ខៃ។ 
នៃះ បើ តាម លោក  ខៀ វ  ធី  ។ 

របាយកា រណ៍កៃសួង ទៃស- 
ចរណ៍ បាន បងា្ហាញ ថា ក្នុង ខៃ 
មករា ឆ្នា ំ២០២០ កម្ពជុា ទទលួ 
បាន  ភ្ញៀវ អន្តរ ជាត ិសរបុ៥៤៧-  
៩៦៣ នាក់  ធា្លាក់ ចុះ  ១៥ , ៣ 
ភាគ រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ ពៃល 
ដូច  គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដៃល  មន ចំនួន ៦៤៧ ២០៦ 
នាក ់ ។ ក្នុង នោះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
តាម  ផ្លូវ អាកាស មន ចំនួន  

៣៣២  ១៣៤ នាក់ ធា្លាក់ ចុះ  
១៧,៧ ភាគ រយ ធៀប នងឹ រយៈ- 
ពៃល ដចូ គា្នា កាល ពឆី្នា ំ២០១៩  
ដៃល មន ចំនួន  ៤០៣  ៤០៦ 
នាក ់ ចណំៃក ការ ធ្វើ ដណំើរ តាម 
ផ្លវូ   គោក មន ចនំនួ  ១៨៩  ៤១ ២  
នាក់  ធា្លាក់  ចុះ ១៣,៦ ភាគ រយ 
និង ការ ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ ទឹក 
មន ចំនួន ២៦ ៤១៧  នាក់  
កើន ឡើង ៨ ភាគ រយ ។

ទិន្នន័យ បានឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  
ភ្ញៀវ  ទៃសចរ ចិន មន ចំនួន 
ចៃើន  ជាង គៃ គឺ ១២៣  ៥៥០ 
នាក់  ធា្លាក់ ចុះ  ៣២,៣ ភាគ រយ 
ព ីចនំនួ  ១៨២  ៤៤៩ នាក ់ភ្ញៀវ 
ជន ជាតិ វៀត ណាម  មន ចំនួន 
៧៥  ៩២៦ នាក់  កើន ឡើង 
១៩,៦ ភាគ រយ ភ្ញៀវ ថៃ  មន 
ចនំ ួន  ៥៣  ៨៧៤ នាក ់កើន ឡើ ង  
២២,២ ភាគ រយ  ភ្ញៀវ ជន ជាតិ 
កូរ៉ៃ  មន ចំនួន  ៣៧  ២០៦ 
នាក់ ធា្លាក់ ចុះ ១០,១ ភាគ រយ 
និង ភ្ញៀវ ជន ជាតិ អាមៃរិក មន 
ចំនួន  ៣០  ៣១៥ នាក់  កើន- 
ឡើង  ០,២ ភាគ រយ ៕ LA

សកម្មភាពនៃការលើកទូកុងតឺន័រនៅកំពង់ផៃភ្នពំៃញស្ថតិក្នងុសៃកុកៀនស្វាយខៃត្តកណ្តាលនាពៃលកន្លងមក។ រូបថត ហុង មិនា 

យន្តហោះដៃលចុះចតនៅពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នពំៃញនាពៃលកន្លងមក។ រូបថត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 

ជើង ហោះហើរទៅមក កម្ពជុានៅក្នងុខេមីនាធ្លាក់ចុះ ៤០ភាគរយ
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EU សម្រេច ផ្អាក  ច្រេបាប់  ថវិកាដើម្រេបី    ប្រេឆំាង   នឹង កូវីដ១៩
ក្រងុ ប្រ៊ចុស្រលៈ កៃមុ រដ្ឋមន្ដៃ ី

កៃសងួ ហរិញ្ញវត្ថ ុសហ ភាព អរឺ៉បុ 
(EU) កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ បាន យល់ - 
ពៃម ចំពោះ ការផ្អាក  ចៃបាប់ ដ៏ តឹង- 
រឹុង លើ ដំណើរ  ការ ឱន ភាព សា- 
ធារណៈ   ក្នុង ប្លុក   អឺរ៉ុប ដៃល នៃះ 
គឺ ជា  បៃវត្ដិ  សាស្ដៃ   លើក ដំបូង 
ក្នុង  ការ ផ្តល់ ឲៃយ   រដ្ឋ ជា សមាជិក 
សហភាព អឺរ៉ុប អាច   ចំណាយ 
ដោយ សៃរី  ដើមៃបី ដោះសៃយ 
ផល  ប៉ះពាល់ ពី ការ  រាល ដាល   
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

វធិាន ការ បណ្ដោះ អាសន្ន នៃះ  
នឹង បញៃឈប់ បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ - 
ភាព លើ ការ តៃតួ ពនិតិៃយ ដ ៏តងឹរុងឹ 
ដោយ ទី កៃុង ប៊ៃុចសៃល  ចំពោះ 
ការចំណាយ ថ្នាក់  ជាតិ ។

វា នងឹ តៃវូ  សា្វាគមន ៍ជា ពសិៃស  
ដោយ បៃទៃស អីតុាល ី ដៃល ជា  
សមាជកិ  EU   កពំងុ ទទលួរងនវូ 
ផល ប៉ះ ពាល់  ខ្លាំង ដោយ សារ 
កូវីដ១៩  និង ជា បៃទៃស មួយ 
ដៃល  ជា រឿយៗគៃ   រក ឃើញថ 
បាន  រំលោភ លើ ចៃបាប់   នៃះ ។

សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ ៌មាន    បាន 
ឲៃយ  ដឹង ថ  អ្វី ដៃល ហៅ ថ  «ខ» 
ចៀស វាង ជា ទូទៅ ផ្ដល់ ដល់ រដា្ឋា - 
ភិ បាល  នានា នូវ ភាព បត់ បៃន 
ដៃល  គៃ តៃវូ ការ  ដើមៃបី ចាត់ វិធាន- 
ការ  ចាំបាច់   នានា គាំទៃ  ទៅ ដល់ 
វសិយ័ សខុភ ិបាល បៃពន័្ធ ការ-

ពារ បៃជាជន សុីវិល  និង ដើមៃបី 
ការពារ សៃដ្ឋ កិច្ច  ។

ការ លើក លៃង  ចៃបាប់ សារពើ - 
ពន្ធ ដៃល តំណាង ភាគ ចៃើន បំ-
ផុត របស់  EU គឺ ជា កិច្ច  ខិត ខំ   ធំ 
ជាង គៃ ដោយ រដ្ឋ ជា សមាជិក   
ក្នងុ  ការ បៃឈម ជា រួម នឹង គៃះ- 
មហន្ត រាយ  ដោយ សារ  ការ រីក- 
រាលដាល  កូវីដ ១៩ ។ 

ទន្ទមឹ គា្នា នៃះ ធនាគារ កណា្ដោល   
អរឺ៉បុ ក ៏បាន បៃកាស បៃក ់ចនំនួ  
៧៥០ ពាន់ លានអឺរ៉ូ  ( ៨១០ 

ពាន់ លានដុលា្លារ )  ជា ការ លើក- 
ទឹក  ចិត្ត  ដើមៃបី ធានា ជាថ្មី ដល់ ទី-
ផៃសារ នងិ មនិ កមៃតិ ចពំោះធនា-
គារ  ជា ចៃើន ក្នុង ការ ផ្ដល់ កម្ចី 
បន្ថៃម ១, ៨ ពាន់ ពាន់ លានអឺរ៉ូ។

បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់  ដៃល ជា 
ធម្មតា បារម្ភ អពំ ីតលុៃយភាព ថវកិា   
បាន បើក ចហំ  ការ បៃើបៃស ់បៃក ់
ផ្ទាល់  ខ្លួន  ដោយ បាន  បៃកាស 
នវូ ការ ខ្ច ីបៃក ់ចនំនួ  ១៥៦ ពាន ់
លានអឺរ៉ូ   ដើមៃបី បន្ធូរ បន្ថយ ផល 
ប៉ះពាល់  សៃដ្ឋ កិច្ច  របស់ ខ្លួន ។

«ខ»ចៀសវាង តៃវូ បាន បង្កើត  
ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១១ នៅ 
ពៃល  មាន  វិបត្តិ បំណុល តំបន់ 
ចាយ  បៃក់  អឺរ៉ូ ។  ចៃបាប់ ស្ដីពី បំ-
ណុល   និង ឱន ភាព  តៃវូ បាន រឹត- 
បន្តឹង  ដៃល នោះ គឺ ជា កិច្ច ខិត ខំ 
បៃឹង បៃង មួយ ក្នុង ការ ការពារ 
តំបន់ ចាយ បៃក់ អឺរ៉ូ  ពី វិបត្តិ ។ 

ដោយ តៃូវ បាន ដឹង ជា រួម ថ 
ជា កិច្ចពៃម ពៃៀង ស្ថិរ ភាព និង 
កំណើន ចៃបាប់ នៃះ តាម ទៃឹស្ដី 
បាន កមៃិត ឱន ភាព ថវិកា បៃចាំ 

ឆ្នាំ របស់ បៃទៃស មួយ ឲៃយ មក  
នៅ តៃមឹ  ៣ ភាគ រយ នៃ ទនិ្ន  ផល 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង បំណុល ជា រួម 
របស ់ខ្លនួ មក នៅ តៃមឹ ៦០ ភាគ- 
រយ ។  បៃទៃស អីុតាលី  បាន 
រំលោភ លើ ការ កមៃិត បំណុល 
លើស ពី ២ ដង ក្នុង រយៈ ពៃល 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ថ្មីៗ នៃះ ។

«ខ» ចៀសវាង នៃះ នឹង អនុ-
ញ្ញាត ឲៃយ បៃទៃស នានា  ចណំាយ 
ដោយ មិន មាន ការ កមៃិត លើ 
ឧប ករណ ៍វៃជ្ជ សាស្ដៃ ការពងៃងឹ 
វិធានការ ទប់សា្កាត់  និង ការ ចំ-
ណាយ លើ មន្ទីរពៃទៃយ។ 

លោក Valdis Dombrov-
skis អនុ បៃធាន បៃតិបត្តិ  EU  
បាន ឲៃយដឹង បនា្ទាប់ ពី កិច្ច បៃជុំ  
ថ ៖ « លក្ខ ខណ្ឌ នានា តៃូវ បាន 
ឆ្លើយតប តៃង់ ថ   យើង កំពុង  
ជួប បៃទះ ការ ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ធ្ងន់ - 
ធ្ងរ នៅ តំបន់ ចាយ  បៃក់អឺរ៉ូ និង  
EU ទាំង មូល»។

កៃមុ រដ្ឋ មន្ដៃ ីបាន ធ្វើ សន្នសិទី 
សារពត័ម៌ាន តាមរយៈ វដីៃអ ូជា 
ថ្មី  ម្ដង ទៀត  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ 
មៃសលិ មញិ  ដើ មៃប ីពភិាកៃសា មធៃយោ- 
បាយ  ផៃសៃង ទៀត   ក្នងុការ ចលូរមួ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង  ទៅ នឹង អ្វីមួយ  
ពតិ បៃកដ  ជា ជាង ការ ដើរថយ- 
កៃយ នៃ សៃដ្ឋ  កិច្ច ដៃល ទន់ - 
ខៃសាយ  សមៃប់ ទ្វីប អឺរ៉ុប  និង 

សៃដ្ឋ កិច្ច  ពិ ភព លោក ។
 បំណុល ជំពាក់ ជំពិន នៅ ក្នុង 

ចណំម បៃទៃស សមាជកិ EU 
គជឺា  ការ បពំលុ ផ្នៃក  នយោបាយ  
នៅ ក្នុង បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ ដៃល 
ជា  បៃទៃស មហា អណំាច សៃដ្ឋ-
កិច្ច របស់ តំបន់ចាយ បៃក់ អឺរ៉ូ ។ 

បៃជាជន អឺរ៉ុបភាគ  ខង ជើង  
មាន ការ មិនទុក ចិត្ត  ដោយ ការ 
ភា្ជាប់ ជោគ វាសនា របស់ ពួក គៃ 
ទៅ   នឹង អ្នក ជាប់  បំណុល ធំៗ   
ដូច ជា បៃទៃស កៃិក ឬអីុ តាលី  
ហើយ ជា រឿយៗ តៃង ចោទ បៃ-
កាន ់ដៃគ ូភាគ ខង តៃបងូ   គៃ ព ីបទ 
ខ្វះ វិន័យ សារ ពើពន្ធ ។

ជំនួស មក វិញ  កៃុម រដ្ឋមន្ដៃី 
ទាំង នោះ តៃូវ   រំពឹង ថ  អនុញ្ញាត  
ដល ់បៃទៃស នានា ឲៃយ ស្នើ សុ ំការ 
ធានា  បៃក ់កម្ច ីព ីមលូ នធិ ិជនំយួ  
សង្គៃះ របស់ តំបន់ ចាយ បៃក់ 
អរឺ៉ ូ ជា យន្ត ការ រកៃសា ស្ថរិភាព អរឺ៉បុ 
(ESM) ដៃល អាច រក បាន 
៤០០ ពាន់ លានអឺរ៉ូ។

តាមទៃឹស្ដី ការ ផ្ដល់ កម្ចីពី  
ESM ធ្វើ ឡើង ជាមួយ លក្ខ-
ខណ្ឌ ជា ចៃើន  ដៃល បៃទៃស 
អីុតាលី ជំទាស់ ប៉ុន្តៃ បណា្ដោ បៃ-
ទៃស  នៅ ភាគ ខង ជើង  ដូច ជា 
អាល្លឺម៉ង់ ហូឡង់ ទំនង ជា នឹង 
ទាមទារ ជំនួយ សង្គៃះ ទាំង- 
អស់  នៃះ ៕  AFP/LA

ក្រងុ សុដី នីៈ ពល រដ្ឋ អសូៃ្តា ល ីគា្មាន 
កា រ ងរ ធ្វើ បាន កើន ឡើង នៅ តាមកា-
រយិ លយ័ ការងរ នៅ ទ ូទាងំ បៃទៃស  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ   ខណៈ  លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ី Scott Morrison  បានពៃមាន    
ពី ការ រីក រាល ដាល នៃ មៃ រោគ ឆ្លង កូរ៉ូ- 
ណា អាច នឹង បង្ក ឱៃយ មាន វិបត្តិ សៃដ្ឋ-
កិច្ច    និង ការ   ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត  ធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

បនា្ទាប ់ព ីមាន កណំត ់អតៃ កណំើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច រយៈ ពៃល  ២៩ឆ្នាំ  បៃទៃស 
អូសៃ្តាលី  បាន បៃឈម ការ ថម ថយ  
សៃដ្ឋ កិច្ច  ពៃល ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ 
ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូ ណា ទូទាំង ពិភព លោក 
បាន បំផ្លាញ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច របស់ បៃ-
ទៃស នៃះ  បើ ទោះ បី ជា  កញ្ចប់ ជំនួយ 
សង្គៃះ របស់ រដា្ឋា ភិ បា ល មាន ចំនួន  
១៨៩ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អូស្តៃលី 
(១០០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក )។

ក្នុង ទិដ្ឋ ភាព មួយ មិន ធា្លាប់ ឃើញ 
នៅ  ក្នុង បៃទៃស អូសៃ្តាលី អស់ ជា- 
ចៃើន ទសវតៃសរ៍មក ហើយ ដោយ ការ- 
ឈរ តមៃង ់ជរួ ពទ័្ធ ជុវំញិ ការយិ លយ័ 
អ្នក គា្មាន ការងរ ធ្វើ នៅ ទទូាងំ បៃទៃស  

ពៃល ដៃល  ការ បិទ ទាំង បង្ខំ នៃ ហាង 
កមៃសាន្ត  កាសុី ណូ  ពៃះ វិហារ  និង 
កន្លៃង ហាត់ បៃណ  បាន ចាប់ ផ្តើម  
កាល ពីដើម សបា្តហ៍ នៃះ ។

បៃពន័្ធ អន ឡាញ មយួ សមៃប ់សៃវា 
កម្ម របស ់រដា្ឋាភបិាល ក ៏គាងំ  នៅ ពៃល 
ដៃល អ្នក ស្វៃង រក ការ ងរ បាន បៃញាប ់ 
បៃញាល់ ចុះ ឈ្មាះ សមៃប់ ស្នើ សុំ 
ការ ចំណាយ គាំទៃ បៃក់ ចំណូល  
ដៃល បាន កើន  ឡើង បណ្ដោះ អាសន្ន 
ទ្វៃ ដង  ដល ់ចនំនួ ៥៥០ ដលុា្លារ អសូៃ្តា-
លី ក្នុង រយៈ ពៃល ២សបា្តហ៍ ដើមៃបី 
ជួយ បៃជា ជន ក្នុងការដោះសៃយ 
វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូរ៉ូណា។

ដោយ មាន ការងរ រាប់ ពាន់ នៅ 
តាម  បណា្ដោញ អីុន ធឺ ណិត  លោកនា-
យក រដ្ឋ មន្តៃ ី Scott Morrison បាន 
បៃប ់ ជន រមួ ជាត ិរបស ់គាត ់ថ  ពកួគៃ 
បាន បៃឈម នងឹ វបិត្ត ិសៃដ្ឋ កចិ្ច «សៃ- 
ដៀង នឹង អ្វី ដៃល យើង មិន ធា្លាប់ បាន 
ឃើញ ចាប់ តាំង ពី វិបត្តិ ការ ធា្លាក់ ទឹក- 
ចិត្ត  យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ»  ដោយ យោង ទៅ 
កាន់  វិបត្តិ  ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិភព លោក នៅ 

ចុង ទស វតៃស  រ៍១៩២០  និង១៩៣០។
លោក បានបៃប់ សភា ថ៖«ពួក- 

គៃ កំពុង តមៃង់ ជួរ នៅ ការិយល័យ  
Centrelink នៅ ពៃល យើង នយិយ 
ពី អ្វី ដៃល មិន នឹក សា្មាន ដល់ នៅ 
កមៃតិ  នៃះ កាល ព ី ប៉នុា្មាន សបា្តហម៍នុ  
ប៉ុណ្ណោះ » ។

លោក និយយ ថ៖ «ពួក គៃ បាន 
បាត់ បង់ ការងរ  ចៃើន មៃន ទៃន! 
ហើយ យើង ដឹង ថ នឹ ង មាន ជា ចៃើន 
ទៀត ។ នៃះ ជា រឿង គរួ ឲៃយ  តកស់្លតុផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ ធំ បំផុត ដៃល បៃទៃស 
របស់ យើង  មនិ ធា្លាប់ បៃឈម ជា ចៃើន 
ជំនាន់ កន្លង មក »។

សៃវាកម្ម  អូសៃ្តាលី ដៃល បៃតិ បត្តិ- 
ការ  ការិយ ល័ យ សុខុមាល ភាព 
សង្គម  ដៃល  គៃ សា្គាល់ ថ «Centre- 
link» បាន និយយ ថ  ខ្លួន កំពុង  
តៃឃើញ តមៃូវ ការ យ៉ាង ខ្ពស់ »  
ហើយ បាន ជំរុញ ឱៃយ បៃជាជន កុំ ចូល 
មើល  (វៃបសាយ នោះ)  លុះ តៃ តៃ 
មាន តមៃូវការ ចាំ បាច់ បំ ផុត ចាំ ចូល 
មើល ៕ AFP/ Diya

លោក Valdis Dombrovskis ឡើង ថ្ល្រង ក្នងុ កិច្ច ប្រជំុ រដ្ឋ មន្ត្រ ីហិរញ្ញវត្ថ ុEU កន្លង មក ។ រូបថត AFP

 ជំងឺ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត នឹង កើន ឡើង  ស្រេប ព្រេល 
ដ្រេល អត្រេ អត់ ការងារ ធ្វើ មាន កាន់ ត្រេ ច្រេើន 

ប្រេក់ដុល្លារ  ឡើងថ្ល្រេ     នឹង ធ្វើ ឲ្រេយ ការ ធ្វើ 
ពាណិជ្ជ  កម្ម អាម្រេរិក កាន់ត្រេលំបាក 
ក្រុង វ៉ាសុីនតោនៈ លោក បៃធានា ធិ-

បតី ដូណាល់ តៃំ  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន 
សរសើរ ដល់ លោក Jerome Powell  
បៃធាន ធនាគារ កណា្ដោល អាមៃរកិ  ខណៈ 
លោក បាន ហៅ ការ កើន ឡើង នៃ តម្លៃ 
បៃក ់ដលុា្លារ ថ «ល្អ» ដៃល ជា ការ អតា្ថា-  
ធិបៃបាយ មិន ធា្លាប់ មាន។ 

លោក   តៃំ បាន ឲៃយ ដឹង នៅ ក្នុង អំឡុង 
សន្និសីទ  ព័ត៌មាន រយៈ ពៃល ខ្លី បៃចាំថ្ងៃ 
នៅ  សៃតវមិាន ស្ដពី ីការ រកីរាល ដាល កវូដី-  
១៩  ដៃល   បាន ដាក់ សមា្ពាធ  លើ សៃដ្ឋ - 
កិច្ចអាមៃរិក  និង បាន បណា្ដោល  ឲៃយ កៃុម 
តណំាង រាស្ដៃ  បៃញាប ់បៃញាល ់ ក្នងុ ការ- 
យល ់ ពៃម  លើ កញ្ចប ់លើក ទកឹ ចតិ្ត  រាបព់ាន ់ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ថ៖ «  ខ្ញុំ បាន ទូរស័ព្ទ 
ទៅ  លោក Jerome Powell ហើយ ខ្ញុំ 
បាន  និយ យថ  លោក Jerome អ្ន ក- 
ពិត ជា បាន  ធ្វើ  ការងរ ដ៏ល្អ មួយ »។ 

 ធនាគា រកណា្ដោលអា មៃរិក  កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន បាន កាត់ បន្ថយ អតៃ ការ- 
បៃក ់កម្ច ីដ ៏សខំន ់របសខ់្លនួ  មកនៅ តៃមឹ 
សនូៃយ   ក្នង កចិ្ចបៃជុ ំ បនា្ទាន ់លើក ទ២ី  ចាប-់ 
តាំង ពី ការរីករាល ដាល  កូវីដ ១៩  ដៃល 

បាន កើត ឡើង  ដបំងូ  ក្នងុ បៃទៃស ចនិ   នងិ  
ចាប់  ផ្ដើម   បង្ក  ការ ដុនដាប ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  
របស់ អាមៃរិក ។ 

ការកាត់ បន្ថយ  នៃះស្ថិត  ក្នុងចំណម  
វធិានការ ជាចៃើន  ដៃល ធនាគារ កណា្ដោល   
បាន  ដាក់  ចៃញ   ក្នុង រយៈ ពៃល  ជាចៃើន 
សបា្ដាហ៍ ថ្មីៗ នៃះ  ដើ មៃបី បង្កើន សន្ទនីយ- 
ភាព (បៃភព ទុន ងយ ទទួលបាន)។ 

លោក បៃធា នាធិបតី ក៏ បាន សរសើរ 
បៃក់ ដុលា្លារ កើន ថ្លៃ ផង ដៃរ ប៉ុន្តៃ បាន 
ទទួល សា្គាល់ថ វា ធ្វើ ឲៃយ  « ពាណិជ្ជ កម្ម 
កាន ់ តៃ តាន តងឹ  »  ដៃល នៃះ គ ឺជាការ ថ្លៃ ង  
មិនធម្មតា មួយ  ពី បៃធានា ធិបតី អាមៃរិក 
ដៃល ជា ធម្មតា  មិន ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ លើ 
តម្លៃ រូបិយ ប័ណ្ណ នោះទៃ ។  

លោក តៃំ ថ្លៃងថ  ៖ « បៃក់ ដុលា្លារ 
របស ់យើង កើន ឡើង ថ្លៃ ខ្ពស ់ ជា ពសិៃស 
ធៀប នឹង រូបិយ ប័ណ្ណ ផៃសៃង ទៀត  កើន ថ្លៃ 
ខ្ពស់ មៃន ទៃន   ដៃល ជាថ្មី ម្ដង ទៀត ការ- 
កើនថ្លៃ ខ្ពស់  នៃះ ធ្វើ  ឲៃយ ពាណិជ្ជ កម្ម កាន់- 
តៃ  ពិ បាក »។   លោក បន្តថ ៖ « ប៉ុន្តៃ  នឹង 
មាន អ្វី មួយ ល្អអំពី  ការ ទទួល បាន បៃក់ 
ដុលា្លារ កើនថ្លៃ ខ្ពស់ នៃះ »៕ AFP/ LA



សិង្ហបុរីៈ តម្លៃ បៃង បាន ងើប- 
ឡើង វញិ នៅ ពៃល បើក ផៃសារ ក្នងុ 
តបំន ់អាស៊ ីកាល ព ីពៃកឹ ថ្ងៃ អង្គារ 
ពៃល មាន វិធានការ របស់ ធនា-
គារ កណ្តាល អាមៃរកិ ដើមៃបី ជយួ 
ជៃម ជៃង សៃដ្ឋកិច្ច ដៃល វា យ- 
បៃហារ ដោយ  វីរ៊ស កូរ៉ូណ។

សន្ទសៃសន៍ តម្លៃ បៃង   West 
Texas Intermediate  ដៃល 
ទីផៃសារ អាមៃរិក តៃវូ ការ   បាន ហក-់ 
ឡើង ៤,៣ ភាគរយ មាន តម្លៃ 
២៤ ដល៊្លារ ក្នងុ ១បារ៉ៃល ខណៈ 
សន្ទសៃសន ៍តម្លៃ បៃង ឆៅ  Brent 
ដៃល ពៃញ នយិម នៅ លើ ទផីៃសារ 
អន្តរ ជាតិ  បាន កើន ឡើង ៣,៨ 
ភាគរយ ដោយ មាន តម្លៃ ២៨ 
ដ៊ល្លារ ក្នុង ១ បារ៉ៃល។

 តម្លៃ បៃង  បាន ធា្លាក់ ច៊ះ ខ្លាំង 
ក្នុង ប៉៊នា្មាន សបា្តាហ៍ នៃះ  គឺ   ពៃល 
មាន   ភាព ជាប់ គាំង និង ការ រឹត- 
តៃបិត ការ ធ្វើ ដំណើរ ដើមៃបី បៃយ៊ទ្ធ- 
បៃឆាំង នឹង ការ រីក រាល ដាល- 
វីរ៊ស កូរ៉ូណ  និង អ្នក ផលិត- 
បៃង ឈាន មខ៊ គ ឺ  អារា៉ាប៊ ីសាអ៊-ូ
ឌីត និង រ៊សៃសុី  កំព៊ង ជាប់ ផ៊ង ក្នុង 
សង្គៃម តម្លៃ។

ធនាគារ កណ្តាល អាមៃរិក  
បាន បញ្ចៃញ វិធានការ ដ៏ ចៃើន 
បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃបី គាំទៃ ដល់  
សៃដ្ឋកិច្ច កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ដោយ 
រួម បញ្ចូល ទាំង  ការ ទិញ មិន កំ-
ណត់ ចំនួន នៃ បំណុល រតនាគារ- 

អាមៃរកិ  នងិ ការ ផ្តល ់ជមៃើស ថ្ម ី
ដើមៃបី ផ្តល់កម្ចី ផ្ទាល់ ដល់ កៃ៊ម - 
ហ៊៊ន ខ្នាត តូច និង មធៃយម ។

ទោះ យ៉ាង ណ  ការ កើន ឡើង 
តម្លៃ ផៃសារហ៊៊ន និង បៃង ឆៅ តៃវូ- 
បាន បិទ បំាង ទៅ វិញ ពៃល បកៃស- 
បៃជាធិប តៃយៃយ ជា ថ្មី ម្តង ទៀត 
បាន ទប់ សា្កាត់ នូវ កញ្ចប់ ថវិកា- 
សង្គៃះ សៃដ្ឋកិច្ច ដ៏ ធំមហិមា  
សមៃប់ សៃដ្ឋកិច្ច អាមៃរិក ។

សៃចក្តី ស្នើ ចៃបាប់ ដៃល បាន 
ស្នើ បៃក់ សមៃប់ គៃួសារ ជន - 
ជាតិ អាមៃរិក អាជីវកម្ម រាប់ ម៊ឺន  
ដៃល បាន បិទ ទា្វារ ឬទទួល  រង  
ការ  លំបាក និង ការ បំពាក់ 
ឧបករណ ៍នៅ តាម មន្ទរី សខ៊ភ-ិ 
បាល របស់ បៃទៃស។

លោក Stephen Innes 
បៃធាន ផ្នៃក យ៊ទ្ធសាសៃ្ត ទីផៃសារ 
នៃ កៃ៊មហ៊៊ន  AxiCorp បាន 
និយយ ថា  ភាព ស៊ទិដ្ឋិនិយម 
ចំពោះ កញ្ចប់ ថវិកា នោះ បាន 
ជយួ ធ្វើ ឲៃយ ទផីៃសារ  បៃង លក ់ដាច ់
ជាង ម៊ន ។

ទោះ ប ីយ៉ាង ណ   លោក  បាន 
អះអាង ដោយ  បៃ៊ង បៃយ័ត្ន ថា ៖ 
« បញ្ហា នៅ តៃង់ ថា  ល៊យ ទាំង- 
អស ់ នៅ ក្នងុ ពភិពលោក នងឹ មនិ 
ទៅ  ដល់ ដៃ បៃជាជន ទៃ  ដរាប- 
ណ   វីរ៊ស  នៅតៃ  រីករាលដាល  
នងិ ការ ហាម បៃម  ការ ធ្វើ ដណំើរ   
នៅ តៃ មាន »៕ AFP/RR
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ការធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺកូវីដ១៩ក្នងុខេមីនា

កាល ពី អំឡុង ខៃ ក៊ម្ភៈ   ការ ធ្វើ តៃស្ត រក ជំងឺ កូវីដ១៩ បានបង្ហាញ  កំណើន ដ៏   ៏ខ្ពស់   នៅ ក្នងុ  បៃទៃស ចិន ប៊៉ន្តៃ ចាប់  ពី ដើម  ខៃមីនា   មក ការ  ធ្វើ - 
តៃស្ត  បង្ហាញ ថា   បៃទៃស ក្នុង ទ្វីប អឺរ៉៊ប និង អាមៃរិក  កំព៊ង មាន កំណើន  ខ្ពស់ ជាង គៃ   លើ ពិភព លោក។ យោង  តាម WHO  អាមៃរិក គឺ 
ជា កន្លៃង ដៃលមាន ការ ឆ្លង ខ្ពស់ ជាង គៃ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២១ ដល់ ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ មីនា ឆា្នាំ ២០២០។ រូបថត AFP
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IMF ៈ ការធ្លាក់ចុះ សេដ្ឋកិច្ច  ពេល នេះ  ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង ឆ្នា ំ២០០៩ 
កេុងវ៉ាសុីនតោនៈ បៃធាន- 

មលូ   នធិ ិរបូយិវត្ថ ុអន្តរជាត(ិIM F) 
លោកសៃី  Kristalina Geor-

gieva បាន និយយ កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា សៃដ្ឋកិច្ច ពិភពលោក 
បៃឈម នឹង ការ ខូច ខត ដ៏ ខ្លាំង 

ពី ការ រីក រាល ដាល នៃ វីរ៊ស  កូរ៉ូ-
ណ ដៃល អាច បណ្តាល ឲៃយ ខត- 
បង់ សៃដ្ឋ កិច្ចចៃើន ជាង កាល ពី  

ឆា្នា ំ២០ ០៩  និង ទាមទារ ឲៃយ មាន 
ការ ឆ្លើយ តប ដៃល មិន ធា្លាប់ ធ្វើ 
ក្នុង ពៃល កន្លង មក ។

លោកសៃ ី Georgieva បាន 
អំពាវ នាវ ដល់ បណ្តា បៃទៃស  
មាន  សៃដ្ឋកិច្ច ជឿនលឿន ឲៃយ 
ផ្តល ់ការ គាទំៃ កាន ់តៃ ចៃើន ដល ់
បៃទៃស ដៃល មាន ចណំលូ ទាប  
ដៃល បៃឈម នឹង ការ បាត់ បង់ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុដច៏ៃើន  ហើយនយិយ 
ថា IMF  តៃៀម លក្ខណៈរចួរាល ់
ដើមៃបី ដាក់ ចៃញ  បៃក់ កម្ចី ចំនួន  
១ ពាន់ ពាន់ លន ដ៊ល្លារ។

នៅ ពៃល បៃទៃស ជាចៃើន ក្នងុ  
ពិភពលោក បៃឈម ការ បិទ- 
ទា្វារ ស្ទើរ ទាំង សៃ៊ង  លោកសៃី  
Georgieva ក ៏ បាន ពៃមានរដ្ឋ-
មន្តៃី ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ កៃ៊ម បៃទៃស- 
អភិវឌៃឍន៍ សៃដ្ឋកិច្ច ជឿនលឿន  
(G-20) ថា  ទសៃសន វិស័យ សៃដ្ឋ-  
កចិ្ច ពភិព លោក សមៃប ់ឆា្នា ំ នៃះ 
គឺ  អវិជ្ជមាន  ដៃល ការ ធា្លាក់ ច៊ះ 
យ៉ាងហោច ណស់ អាកៃក់ ដូច 

កាល ពី វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សកល  
នៅក្នងុឆា្នា ំ២០០៨ ឬ អាកៃក ់ជាង  
នោះ ទៅ ទៀត ។

កណំើន សៃដ្ឋកចិ្ច ពភិពលោក  
បាន ធា្លាក ់ ច៊ះ តៃមឹ  ០,៦ ភាគរ យ 
ក្នុង ឆា្នាំ ២០០៩  ជា លទ្ធផល  នៃ 
វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ ឆា្នាំ ២០០៨ ប៉៊ន្តៃ 
ទីផៃសារ កំព៊ង ងើប ឡើង នា ពៃល 
នោះ ដៃល រួម មាន   បៃទៃសចិន  
និង ឥណ្ឌា  បាន រីក លូត លស់  
ក្នុង លៃបឿន យ៉ាង រហ័ស ។

ផ្ទយុ ទៅ វញិ   ការ រកីរាល ដាល 
វរីស៊ ករូ៉ណូ  កពំង៊ បង្កសោកនា-  
ដ កម្ម ដល ់ សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ មនស៊ៃស 
ទូទាំង សកល លោក និង អ្នក- 
ពៃយាករណ៍  ខ្លះ  បាន និយយ ថា  
ការ ធា្លាក ់ច៊ះ អាច ដល ់ ១,៥ ភាគ- 
រយ ឯណោះ ។ 

លោកសៃ ី  Georgieva  បាន 
និយយថា ៖ « ការ សា្លាប់ បាត់- 
បង់  មន៊សៃស ជាតិ ដោយសារ ការ- 
រាលដាល វីរ៊ស កូរ៉ូណ មិន អាច 
វាស ់វៃង បាន រចួ ទៅ ហើយ ដចូ្នៃះ  

បៃទៃស ទំាង អស់ តៃវូ ការ ធ្វើ ការ- 
ងរ រមួ គា្នា ដើមៃប ីការពារ បៃជាជន 
និង កមៃិត ការ ខូច ខត ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច »។

ទោះ បី ជា យ៉ាងណ ទីផៃសារ 
ដៃល កំព៊ង ងើប ឡើង និង បៃ-
ទៃស ដៃល មាន ចំណូល ទាប  
បៃឈម ខ្លាំង ណស់  ហើយ 
បៃហៃល ជា តៃូវ ការ ការ គាំទៃ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុបន្ថៃម ទៀត នងិ សមូៃប ី
ជំនួយ ដោះ បំណុល។

លោក សៃ ីនិយយ ថា៖ « អ្នក- 
វិនិយោគ បាន ដក ចៃញ រួច ទៅ 
ហើយ នូវ  បៃក់   បៃមាណ  ៨៣  
ពាន់ លន ដ៊ល្លារ ពី ទីផៃសារ កំព៊ង 
លូត លស់   ចាប់ តំាង ពី ការ ចាប់- 
ផ្តើម  វិបត្តិ  ដៃល នៃះ គឺ ជា ការ- 
បាត់  បង់  ទ៊ន   ដ៏ ចៃើន បំផ៊ត ដៃល 
តៃូវ បាន   កត់ តៃ»។

ជិត  ៨០ បៃទៃស  បាន ស្នើ រួច 
រាល ់ហើយ នវូ ជនំយួ គៃ អាសន្ន 
ពី IMF ដើមៃបី ទប់ទល់ នឹងការ ផ្ទះុ- 
ឡើង នៃ វីរ៊ស នៃះ ៕AFP/RRលោកសេីGeorgievaស្នើឲេយបេទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបង្កើនការគំាទេដល់បេទេសទន់ខេសោយ។ AFP

ធនាគារ កណ្តាល អាមេរិក  ចេញ 
មុខ ធ្វើ ឲេយ តម្លេបេង ងើបបន្តចិ 



esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍

ក្រងុ តកូ្រយូៈ សន្ទសៃសន ៍ផៃសារ ហ៊នុ  
កៃមុហុ៊ន  Nikkei  ដៃល ជា ផៃសារ- 
ហ៊ុន ដ៏ សំខាន់  ក្នុង ទីកៃុង តូកៃយូ 
បៃទៃស ជប៉ុន បាន ងើប ឡើង 
ជាង ៥ ភាគរយ  កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ 
ដោយ រុញ ចៃន  បៃក់ យ៉ៃន ចុះ 
ថោក និង មានការ ទិញ  ទៃពៃយ- 
សកម្ម ដ៏ ចៃើន ពី ធនាគារ ជបុ៉ន។ 

សន្ទសៃសន៍ ផៃសារហ៊ុន  Nikkei 
225 បាន កើន ឡើង ៥,០៩ 
ភាគ រយ ឬ ៨៥៩,០៥ ពនិ្ទ ុ ដល ់
១៧ ៧៤៦,៨៣ ពិន្ទុក្នុង ការ- 
ជួញដូរ តៃឹម ពាក់ កណ្តាល ពៃឹក 
ខណៈ ដៃល សន្ទសៃសន ៍ផៃសារ ហ៊នុ 
Topix ដៃល មាន ទំហំ ធំ ជាង 
ផៃសារ ហ៊ុន Nikkei 225 បាន 
កើន  ឡើង  ចនំនួ  ២,២៩ ភាគរយ  
ឬ   ២៩, ៥៣ ពិន្ទុ  ដោយ មាន  
១ ៣២១,៥៤ ពិន្ទុ ។

លោក Seiichi Suzuki  អ្នក- 
វិភាគ ទីផៃសារ ជាន់ ខ្ពស់ នៃ វិទៃយា-
ស្ថាន សៃវជៃវ  Tokai Tokyo  
បាន នយិាយ ថា៖ « បៃក ់ដលុ្លារ 
ខា្លាំង មៃន ទៃន នា ពៃល នៃះ» ។

បៃក់ ដុល្លារ  បាន   ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ 
បៃក់ យ៉ៃន បៃ បៃលួ   ពី ១១០, ៩១ 
កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អង្គារ គឺ ធ្លាក់   ចុះ 

ព ី ១១១,២៦យ៉ៃន ក្នងុ ទកីៃងុ- 
ញូវ យ៉ក កាល ពី រសៀល ថ្ងៃ  ចន្ទ 
ប៉ុន្តៃ នៅ តៃ ខ្ពស់ ជាង ចន្លាះ ពី  
១០៥-១០៧ យ៉ៃន ដៃល តៃូវ- 
បាន គៃ បៃទះ  ឃើញ  កាល ពី 
សបា្តាហ៍ មុន។

តម្លៃ លយុ យ៉ៃន កាន ់តៃ ថោក   
គ ឺល្អ សមៃប ់អ្នក នា ំចៃញ ជប៉នុ 

ពៃះ វា ធ្វើ ឲៃយ ផលតិ ផល កាន ់តៃ 
មាន ភាព បៃក ួត បៃជៃង នៅ កៃ  
បៃទៃស ខណៈ  បៃក់ ចំណៃញ 
នឹង កើន ឡើង ពៃល មក ដល់ 
បៃទៃស វិញ ។

លោក   ថ្លៃង ថា៖ « អារម្មណ៍  
របស់ អ្នក វិនិយោគ  តៃូវ បាន 
គាំទៃ ដោយ ការ ទិញ មូល និធិ- 

ដោះដូរ ពាណិជ្ជ កម្ម (ETFs) 
របស់ ធនាគារ ជប៉ុន »។

លោក Suzuki  ក៏ បាន កត់- 
សមា្គាល់ផង ដៃរ ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ  
កាល   ពី រាតៃី កន្លង ទៅ នៃះ នៅ 
ទកីៃងុ ញវូយក៉   មនិ  អាកៃក ់ដចូ- 
ការ រំពឹង ទុក នះ ទៃ ។

លោក  បន្ថៃ មថា កៃុមហ៊ុន- 

ហិរញ្ញវត្ថុ និង ថាមពលដៃល 
ជឿ ជាក ់ខា្លាងំ លើ ផៃសារហ៊នុ  Dow 
របស ់អាមៃរកិ  មនិ បាន ចាបអ់ា-
រម្មណ ៍លើ ផៃសារហ៊នុ ក្នងុ បៃទៃស 
ជប៉ុន ឡើយ។

ផៃសារ ហ៊ុន ពិភពលោក  បាន 
ធ្លាក ់ចុះ យា៉ាង ឆប ់រហស័  កាល- 
ពី ថ្ងៃចន្ទ  បើ ទោះ បី ជា មានការ- 
 បៃកាស ពីការ ជួយ សង្គៃះ ថ្មីៗ  
ពៃល ការ ធ្លាក ់ចុះ ផ្នៃក សៃដ្ឋកចិ្ច 
ពី វីរុស កូរ៉ូណ  បន្ត កើន ឡើង។

ធនាគារ កណ្តាល អាមៃរិក   
បាន  បង្ហាញ  ចង្កោម វិធនការ ដ៏ 
សមៃបើម បន្ថៃម ទៀត  ដើមៃប ីគាទំៃ  
ដល ់សៃដ្ឋកចិ្ច   ប៉នុ្តៃ វធិនការ នៃះ  
ជួប បៃទះ ឧបសគ្គ   ពៃល អ្នក 
នយោបាយ បដបិក្ខបរាជយ័ ក្នងុ  
ការ ឯកភាព គា្នា លើ  វិធនការ- 
សង្គៃះ នះ។

ផៃសារហ៊នុ  Dow ទទលួ រង ការ 
ធ្លាក់ ចុះ ចៃើន ម្តង ទៀត  ដោយ 
ពៃល នៃះ ធ្លាក់ ចុះ  ៣ភាគរយ  
នៅ ពៃល  ផៃសារ ហ៊នុ ញវូយក៉ បាន 
បញ្ចប់  វគ្គ  ជួញ ដូរ អៃឡិច តៃូនិក 
លើក ដបំងូ ក្នងុ បពុ្វហៃត ុនៃ វបិត្ត ិ 
បនា្ទាប ់ព ី ផៃសារ ហ៊នុ  ផ្អាក ការ ជញួ- 
ដូរ ដោយ សរ  តៃ វិបត្តិ នៃ ជំងឺ- 

កូវីដ១៩ ។
ធនាគារ  SoftBank Group 

បាន រកៃសា កំណើន គមៃង ទិញ 
តៃឡប់ មក វិញ នូវ ភាគហ៊ុន  
ដោយ  កើន ឡើង  ២០,០៨ ភាគ- 
រយ ដល់   ៣ ៨២៧ យ៉ៃន  បនា្ទាប់- 
ពី កើន ឡើង ជាង ១៨ ភាគរយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។

ភាគហ៊ុន កៃុមហ៊ុន តូយ៉ូតា   
បាន កើន ឡើង ០,៨៧ ភាគរយ 
ដល់  ៦ ២២៣ យ៉ៃន  បើ ទោះបី 
ជា ការ បៃកាស ស្តីពី ការ ផ្អាក  
ផលិត កម្ម បណ្តាះ អាសន្ន  នៅ 
រោង ចកៃ ចំនួន ៥  ក្នុងបៃទៃស 
ជប៉ុន   ដើមៃបី ទប់ ទល់ តមៃូវការ- 
ធ្លាក់ ចុះ ដោយ សរ ការផ្ទុះ នៃ  
វីរុស  កូរ៉ូណ។

ទូរទសៃសន៍  NHK ដៃល ជា 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សធរណៈ   
បាន រាយការណ៍ ថា   កៃុមហ៊ុន- 
តូយ៉ូតា  និង កៃុមហ៊ុន ទូរ គម-
នាគមន៍ NTT  នឹង ចូល ទុន គា្នា 
ក្នុង គមៃង  « ទីកៃុង វៃឆ្លាត »  
ដៃល កៃុមហ៊ុន នីមួយ ៗ  មាន 
ទនុ បៃមាណ   ២០០ ពាន ់លន- 
យ៉ៃន(បៃមាណជា ១,៨ ពាន់- 
លន ដុល្លារ ) ៕ AFP/RR

បុរសម្នាក់   កំពុង ពិនិត្រយ មើល តារាង សន្ទស្រសន៍ ថ្ល្ររបស់ ផ្រសារ ហុ៊ន ក្រងុ តូក្រយូ។ រូបថត AFP

ប្រាក់យ៉្រានធ្លាក់ថ្ល្រាខណៈភាគហុ៊នក្រាមុហុ៊នតូយូ៉តាកើន៥%
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ក្រុងយ៉ាំងហ្គោនៈ យោង-
តាមសេចក្តីថ្លេងការណ៍មួយ
ចេញពីកេសួងសុខាភិបាល
នងិកីឡា(MOHS)បានឲេយដងឹ
ថាបរុសមីយ៉ាន់ម៉ា២នាក់បាន
ធ្វើតេស្តរកឃើញមនផ្ទុកវិជ្ជ-
មនជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុង
បេទេសនេះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា
មនវ័យ២៦ឆ្នាំដេលបានមក
ពីបេទេសអង់គ្លេសនិងបុរស
ម្នាក់ទៀតបានកាន់្រហ្គីនកាដ
អាមេរិកមនវ័យ៣៦ឆ្នាំបាន
វិលតេឡប់មកពីអាមេរិក។
កេសួងសុខាភិបាលបាន

ថ្លេងថាលទ្ធផលចេញពីមន្ទីរ-
ពិសោធន៍សុខាភិបាលជាតិ 
មីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញផេសាយ
កាលពីថ្ងេទី២៣ខេមីនា នៅ
ម៉ាង១១យប់ហើយនឹងតេូវ
ផ្ញើទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដេល
បានបេកាសដោយអង្គការ 
សុខភាពពិភពលោកនៅក្នុង
បេទេសថេកាលពីថ្ងេចន្ទ។

អ្នកជំងឺនេះ ដេលបានវិល-
តេឡប់មកពអីង់គ្លេសវញិបាន
មកដល់ទីកេុងយ៉ាំងហ្គោន
កាលពីថ្ងេទី២២ខេមីនា។
ចំណេកនៅបេទេសឡាវវិញ

លោកអនុរដ្ឋមន្តេីសុខាភិបាល
ភូថនមឿងបា៉ាកបានថ្លេងថា
មនមនសុេស២នាកត់េវូធ្វើតេស្ត

រកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
ដេលម្នាក់នៅក្នងុចំណោមពួក-
គេជាស្តេីមនវយ័៣៦ឆ្នាំហើយ
នាងគឺជាមគ្គទុេសកទ៍េសចរណ៍
ហើយបរុសម្នាក់មនអាយុ២៨
ឆ្នាំជាបគុ្គលកិសណ្ឋាគារCrowne 
PlazaVientianeនៅក្នងុទីកេងុ
វៀងចន្ទន៍៕Myan.Times/SK

ប្រជ ជនមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ម៉ាសស់្របព្រលជំងឺកូវីដ១៩រាលដាល។Myan.Times

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ កេសួងការ-
បទេសបានថ្លេងថាកូរ៉េខាង-
តេបូងបានផ្តល់«យោបល់អំពី
ការធ្វើដំណើរពិសេស»មួយ
កាលពីថ្ងេចន្ទបានអពំាវនាវឲេយ
កេុមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលុប-
ចោលឬពនេយារពេលការធ្វើ-
ដណំើរទៅបរទេសរបស់ពកួគេ

ជុំវិញការឆ្លងរីករាលដាលវីរុស
កូរ៉ូណបេភេទថ្មីមួយនេះ។
ការផ្តល់យោបល់ធ្វើដំណើរ

ពិសេសឲេយមនបេសិទ្ធភាព
កាលពីថ្ងេចន្ទអនុវត្តទៅតាម
គេប់បេទេសទាំងអស់លើក-
លេងអ្នកដេលនៅក្នុងបេទេស
ស្ថតិក្នងុកមេតិបេកាសអាសន្ន

ខ្ពស់ដេលបានអពំាវនាវឲេយដក
ពលរដ្ឋ ឬបេធានបទទាក់ទង
ទៅនឹងការហាមបេមមិនឲេយ
ធ្វើដំណើរទៅកេបេទេស។
 កេសួងការបរទេស ក៏បាន

អពំាវនាវឲេយមនសុេសដេលកពំងុ
ស្នាក់នៅក្នុងបេទេសកូរ៉េខាង-
តេបងូតេវូចាត់វធិានការឲេយបេងុ-
បេយ័ត្នបន្ថេមទៀតដើមេបី-
សុវត្តិភាពរបស់ពួកគេ។
 ការផ្តល់យោបល់ពិសេស

តេូវបានធ្វើឡើងដោយសរ
គេះថា្នាក់បនា្ទាន់មយួនងិមន
សុពលភាពក្នុងរយៈពេល៤-
សបា្តាហ៍ខាងមុខនេះលើក-
លេងតេវីរុសនោះ តេូវបាន
រកីរាលដាលបន្ថេមទៀត។ការ-
ផ្តល់យោបល់ឲេយពនេយារពេល
បេកាសអាសន្នធ្វើដំណើរនោះ
បានចូលជាធរមនរួចរាល់
ហើយលើកលេងតេការបេ-
កាសអាសន្ន១ ស្ថិតក្នុងការ-
ពេមនខ្ពស់៕Yonhap/SK

ន្រះជរូបភាពអ្នកដំណើរអង្គយុរង់ចំានៅជិតរបងមកដល់ដាច់ដោយឡ្រកពី-
គ្រនៅព្រលានយន្តហះអន្តរជតិអីុនឆន់នៅទីក្រងុស្រអូ៊ល។Yonhap

កូរ៉េខាងតេបូងអំពាវនាវឲេយពលរដ្ឋខ្លនួលុបចោលឬ
ពនេយារពេលទៅកេបេទេសដោយសារកូវីដ១៩

បេទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វេតីេស្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩ចំនួន២នាក់ដំបងូនិងឡាវមនអ្នកឆ្លង២នាក់ដេរ

USនឹងធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជនជាតិអាមេរិក១៣៥០០នាក់ជាប់គំាងកេបេទេស
ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ កេសួង

ការបរទេសបានថ្លេងកាលពី-
ថ្ងេចន្ទថាអាមេរិកកំពុងពេយា-
យមធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជន-
ជាតិអាមេរិកបេហេល១៣៥
០០នាក់បានជាប់គាំងនៅ
បរទេស ដោយសរការឆ្លង
រីករាលដាលនេវីរុសកូរ៉ូណ
បេភេទថ្មី ប៉ុន្តេមិនជឿថាមេ-
រោគនោះអាចឆ្លងទៅដល់ 
ពួកគេទាំងអស់ទេ។

ដោយមនបេទេសជាចេើន
នៅទូទាំងពិភពលោកបាន
ដាក់ការរឹតតេបិតមិនឲេយចេញ-
ចូលបេទេសជាបណោ្តោះអា-
សន្ននិងកាត់បន្ថយជើង-
ហះហើរមួយចំនួនទៀត
ហើយកេសងួការបរទេសបាន
ជំរុញឲេយជនជាតិអាមេរិកតេូវ
ស្វេងរកមធេយាបាយតេឡប់ទៅ
ផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងខណៈ
ពកួគេនៅតេអាចមនលទ្ធភាព

ស្វេងរកមធេយាបាយដើមេបីវិល-
តេឡប់មកផ្ទះវិញ។
មន្តេីជាន់ខ្ពស់របស់កេសួង

ការបរទេសបានថ្លេងថាពល-
រដ្ឋអាមេរិកបេហេល១៣៥០០ 
នាក់បានរកេសាទំនាក់ទំនងជា-
មួយស្ថានទូតនិងស្ថានកុង-
ស៊លុអាមេរកិនៅទូទាងំពភិព-
លោក«ដោយបាននិយយថា
ពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍នៅ
ក្នុងការជួយរបស់យើង»។
មន្តេីរូបនោះបានថ្លេងថា

មនុសេសបេហេល៥៧០០នាក់
តេូវបាននាំតេឡប់មកសេុក-
កំណើតវិញនៅក្នុងនោះមន
មនុសេសជាង៨០០នាក់បាន
ចាកចេញពីកន្លេងផ្ទុះមេរោគ-
កូរ៉ូណនៅទីកេុងវូហានបេ-
ទេសចិន និង១២០០នាក់
កាលពីសបា្តាហ៍មុនមកពីទី-
កេុងម៉ូស្គូ និង៣០០នាក់
ផេសេងទៀត មកពីនាវាកមេសាន្ត
ដាយអាម៉ុនពេីនសេសនៅ
ក្នុងបេទេសជប៉ុន។
មន្តេីកេសងួការបរទេសបាន

ថ្លេងថា៖«យើងនឹងនាំពួកគេ

រាប់ពាន់នាក់បន្ថេមទៀតតេ-
ឡប់មកផ្ទះវិញនៅក្នុងរយៈ-
ពេលប៉ុនា្មានថ្ងេ និងប៉ុនា្មាន
សបា្តាហ៍ខាងមុខនេះ»។
ប៉ុន្តេលោក បានបន្ថេមថា៖

«យើងបានឮអំពីមនសុេសដេល
បានរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់-
សេយលនិងនៅក្នុងតំបន់

ដាច់សេយលនេផ្នេកខ្លះរបស់
ពិភពលោកវាគឺស្មុគស្មាញ
យ៉ាងខា្លាំងនៅពេលបច្ចុបេបន្ន។
«ដូច្នេះខ្ញុំមនការស្ទាក់ស្ទើរ

ក្នុងការធានាថាយើងអាចនាំ
មនុសេសម្នាក់ម្តងៗ តេឡប់មក-
វិញខា្លាំងណស់»។
លោកបានថ្លេងថាភាគចេើន

នេការធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ជន-
ជាតិអាមេរិកបានវិលតេឡប់
មកវិញតាមយន្តហះបាន
ជួលដោយកេសួងការបរទេស
ប៉ុន្តេមនជមេើសជាចេើនគឺ
ស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណនៅ
ក្នងុនោះមនយន្តហះកេសងួ-
ការពារជាតិ៕AFP/SK

ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកដូណាល់ត្រំបង្ហាញកាយវិការខណៈលោកថ្ល្រងសុន្ទរកថាអំពីជំងឺកូវីដ១៩។AFP

ប្រធានសភាអាម្ររិកលោកស្រីណាន់សីុភីឡូសីុធ្វើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយ
នៅក្នងុសាលប្រជំុនៅវិមនកាពីតូលអាម្ររិកនៅទីក្រងុវ៉ាសីុនតោន។AFP



ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១៥

បុរស លី បង់ ម្នាក់  ពាក់ ម៉ាស់ឧស្មន័    ដើម្បី  ការ  ពារ ការ ឆ្លង រីក រាលដាល ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។ AFP

ក្ងុ ប៊្ចុ សល្ៈ បៃមខុ ការទតូ ប្លកុ 
អឺរ៉ុប  បាន ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  
បៃទៃស សមា ជិក អឺរ៉ុប  នៅ តៃ   មាន ការ- 
ខ្វៃង គំនិតគ្នា  ជុំ វិញ  ព័ត៌ មាន លម្អិត អំពី 
បៃសកកម្ម    ផ្លវូ ទកឹ   ដើមៃបអីនវុត្ត    បមៃម       
លក់ដូ រ អាវ ុធ   នៅ បៃទៃស លី ប៊ី ដៃល 
ហៃក ហួរ  ដោយ សង្គៃម មួយ នៃះ ។ 

 បៃទៃស ទាំង ២៧  បាន ឯក ភាព គ្នា 
នៅ ក្នុង គោល ការណ៍  ដើមៃបី   បង ្កើន  
កចិ្ចបៃ តបិត្តកិារ  Irene ទ្វៃ ដ ង នៅ ក្នងុ 
សមុទៃ មៃឌី ទៃ រ៉ា ណៃ   កាល ពីខៃមុន  
ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ នៅ តៃ ស្ថិត នៅ ក្នុង ជម្លោះ  
ជុំ វិញ អ្វី ដៃល តៃូវ ធ្វើ ជា មួយ កៃុម ជន - 
ចំណាក សៃុក  ដៃល អាច នឹង តៃូវ បាន 
លើក យក មកពភិាកៃសា  នៅ ក្នងុ ការ ងារ 

របស់ ខ្លួន ។ 
រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស របស់ អុីតាលី  គឺ 

លោក លី ជី  ឌី  ម៉ៃអូ  បាន ថ្លៃង ថា  
រដ្ឋាភិបាល របស់ លោក  នៅ តៃ បដិ-
សៃធ មិន ឲៃយ បៃើ បៃស់ កំពង់ ផៃ របស់-
ខ្លនួ  ឲៃយ កៃមុ ជន ចណំាក សៃកុ ចលូ ចត 
ជា ដច់ ខាត  ដោយ បាន អះ អាង ថា  
ខ្លួន តៃូវ ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ ទៅ លើ 
កមា្លោំង របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ការ ឆ្លង រីក រល ដល មៃ រោគ កូ រ៉ូ ណា  
បៃភៃទ ថ្មីដ៏  ចម្លៃក នៃះ ។ 

ប៉ុន្តៃ ប ៃមុខការ ទូត បៃទៃស អឺរ៉ុប  
លោក  ច ូសៃប  ប៊ ូររលីល ៍ បាន អះ អាង 
ថា  ជា មួយ « សុ ឆន្ទៈ   »  បៃសក កម្ម នៃះ   
នៅ តៃអាច  រៀបច ំ ឡើង  នងិ ដណំើរ ការ 

នៅ តៃឹម ចុង ខៃ មី នា នៃះ   តា ម   ការ-    
គៃ ង  ទុក។ 

 លោក ប៊ូររីលល៍  បាន ថ្លៃង បៃប់ 
កៃមុ អ្នក កាសៃត  កៃយ ព ីកចិ្ច ពភិាកៃសា 
ជាមួយ កៃុម រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស ទាំង-
២៧  ដៃល បាន រៀបចំ ធ្វើ ឡើង តាម- 
រយៈ វី ដៃអូ ខន ់ ហ្វឺរិន  ដោយ សារ ការ -  
ឆ្លង រល ដល មៃ រោគ ផ្លូវ ដង្ហើម ថា៖       
« មាន ការ រីក ចមៃើន ជា ចៃើន  តៃូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង  ប៉ុន្តៃ នៅ តៃ មាន បញ្ហា ខ្លះ  មិន 
ទាន់  សមៃច នៅ ឡើយ » ។ 

« មាន បញ្ហា មយួ ចនំនួ ដៃល មនិ មាន 
ការ ឯក ភាព គ្នា រវាង កៃុម បៃ ទៃស ជា 
សមា ជិក ទាំង  នៃះ ទៅលើ  នី តិវិធីចាប់ - 
ផ្តើម ចៃញនាវា » ៕ AFP/SK

 តពីទំព័រ ១...ពៃទៃយ ចិត្តសា- 
សៃ្តមា្នាក់  បាន បងា្ហាញ ការ ភ័យ - 
ខា្លោច ជុំវិញ ការ ប៉ះ ពាល់ សុខ- 
ភាព ផ្លូវ ចិត្ត រយៈ ពៃល យូរ ទៅ 
លើ មនុសៃស គៃប់ រូប ដៃល ប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ សារ វី រុស កូរ៉ូណា  ។ 

អ្នកគៃូ ពៃទៃយ ឡូរិន  ដៃល សុំ - 
មនិ បញ្ចៃញ តៃកលូ របស ់អ្នកគៃ ូ 
បាន នយិាយ ថា៖« ខ្ញុ ំពៃយួ បារម្ភ 
ចំពោះ ខ្លួន ឯង  និ ង អ្នក ជំងឺ  
ដៃល ថា សា្ថាន ការណ៍ នៃះ អាច 
បន្ត រយៈ ពៃល ចៃើន ខៃ» ។ 

នាង បាន បន្ថៃម ថា៖ «ភាព- 
អន្ទះ សា  និង ជំងឺ ធ្លោក់ ទឹក -    
ចិត្ត នៅ ពៃល នៃះ  កំពុង កើន - 
ឡើង ខ្ពស់» ។ 

ផល ប៉ះពាល់ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ 
ទៅ លើ សៃដ្ឋ កចិ្ច  បាន បន្ត ធ្វើ ឲៃយ 
កៃមុ អ្នក នយោបាយគ ិតគរូដ ល ់
មុខ ជំនួញ  និង ធ្វើ ឲៃយ ទី ផៃសារ 
បៃឈម នងឹ ការខ្វះ ថវកិា    ហើយ 
ពួក គៃ បាន ខំ បៃឹង បៃង ចុង- 
កៃយ  ដើមៃបី ឲៃយ អា ជីវកម្ម  
ដំណើរ ការ តទៅ ទៀត ។          

រដ្ឋា ភិបាល អង់ គ្លៃស  ដៃល 
បៃឈម នឹង ការ ចោទ បៃកាន់    
ជា ចៃើន ដៃល ខ្លួន មាន ការ - 
សា្ទាក់ស្ទើរ ជុំវិញ វិបត្តិ សុខ ភា ព 
នៃះ  ហើយ ដោយ មនិ មាន ភាព- 
ចាំ បាច់ នោះ  បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ 
សាលា រៀន  បន្ត បើក យូរ ជាង 
សម ភាគី អឺរ៉ុប បានស មៃច     
ឲៃយ បិទ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។  

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី បូរីស  
ចន សុន  បាន ចៃញ បញ្ជា ឲៃយ 
ហាង  និង សៃវា  ផៃសៃងៗ ដៃល   
មិន ចាំ បាច់ បិទ រយៈ ពៃល៣ 
សបា្តា  ហ៍  និង បាន ហាម មិន ឲៃយ 
ជួប ជំុ គ្នា លើស ពី មនុសៃស ២ នាក់ ។  

លោក ចន សុន  បាន ថ្លៃង 
សុន្ទរ កថា តាម ទូរ ទសៃសន៍ ថា៖     
« សូម សា្នាក់ នៅ ក្នងុ ផ្ទះ»  ខណៈ 
លោក បងា្ហាញ វិធនការ មិន ធ្លោប់ - 
មាន នៅ ពៃល មាន សន្តិភាព 
កៃយ ពី ចំនួន អ្នក សា្លោប់ នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស  កើន ឡើង ដល់  
៣៣៥ នាក់ ។ 

ការ បៃកាស នោះ  បាន កើត - 

ឡើង កៃយ ព ីហ្វងូ មនសុៃស  តៃវូ 
បាន គៃ ឃើញ រកី រយ នងឹ ពន្ល ឺថ្ងៃ 
នៅ ចុងសបា្តាហ៍  នៅ តាម សួន - 
ឧទៃយាន នានា  និង នៅ តាម ជន - 
បទ  ដោយ  អំពាវ នាវ ឲៃយ មាន 
វិធន ការ តឹង រុឹ ង ថៃម ទៀត ។ 

លោក បៃធន អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភព លោក  តៃ្រ ដូ ស 
អាដហា ណូម  ហ្គៃបៃ៊ីយៃស៊ុស 
បាន ពៃមាន ថា មៃ រោ គ នៃះ  
រតតៃបាត  ជា សកល ពិតជា 
លឿន ណាស់ ។ 

 ចំនួន អ្នក សា្លោប់   កើន ឡើង 
ដល ់១៦ ៥០០ នាក ់ដោយ អ្នក- 
ឆ្លង ជាង ៣៨ ៧០០០ នាក់  តៃូវ 
បាន បៃកាស នៅ ក្នុង ១៧៤ 
បៃទៃស  និង តំបន់ ។ 

លោក តៃ្រដូ ស  បាន ថ្លៃង ថា 
វីរុស នៃះ  បាន បៃើ ពៃល ៦៧ ថ្ងៃ 
ចាប់ តាំង ពី ផ្ទុះ ឡើង  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ចិន នៅ ក្នុង ខៃ ធ្នូ  ដៃល 
បាន ឆ្លង ទៅ មនុសៃស  ១០ មឺុន 
នាក់ ដំបូង  នៅ ទូ ទាំង ពិភព - 
លោក ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា  ជា ការ- 
បៃៀប ធៀប  វីរុស នៃះតៃូវ ការ 
ពៃល តៃ ១១ ថ្ងៃ សមៃប ់ការ ឆ្លង 
លើក ២ គឺ ១០ មុឺន នាក់   និង     
រយៈ ពៃល ៤ ថ្ងៃ សមៃប់ លើក 
ទី៣ គឺ  មនុសៃស១០ មឺុន នាក់។ 

លោក បៃធន អង្គការ សុខ - 
ភាព ពិភព លោក  តៃ្រ ដូ ស 
អាដហា ណូម  ហ្គៃបៃ៊ីយៃស៊ុស 
បាន ទទួល សា្គាល់ ថា  បៃទៃស - 
ជា ចៃើន កំពុង ខិត ខំ បៃឹង បៃង 
ចាត់ វិធន ការ យា៉ាង ហ្មត់ ចត់  

បៃឆំង ការ រល ដល នៃ វីរុស 
កូរ៉ូណា នៃះ ដោយមាន កា រខ្វះ  
ធនធន ហើយលោក  បាន ថ្លៃង 
ថា  យើងគឺជាអ្នកមើល  ឃើញ 
ហៃតុការ ណ៍       ប៉ុន្តៃ មិ នអា  ច 
ជួយ បាន៕ AFP/PSA

ប្រទ្រសអឺរុ៉បនៅត្រមាន ជម្លោះ ជំុវិញប្រសកកម្ម ហាម ប្រម ទិញលក់អាវុធនៅលីបី៊

អង់គ្ល្រសបិទខណៈWHOព្រមានថា វីរុសកូរូ៉ណា...
លោករ ដ្ឋមន្ត្ ីសុខាភិបាលអង់គ្លស្  ម៉ាត ហានកុក    បើក ការជ ជ្កដ្ញ ដោល  អំពី វិធា នការ ប្ឆំាង វីរុសកូរូ៉ណា។ AFP លោក ត្្រ ដូ ស អាដហា ណូម  ហ្គ្ប្៊ីយ្ស៊ុស ធ្វើសន្និ សីទ  សារព័ត៌មនអំពី វីរុស  កូរ៉ូណា ។  AFP

បុរសម្នាក់ពាក់ ម៉ា ស់ ដើរឆ្លងកាត់  ច្ក ចូល    ផ្នក្សង្គះ្ បន្ទាន់ និង  ម ជ្ឈមណ្ឌល ព្យាបាលបន្ទាន់ នៅ កុ្ងឡុងដ៍។ AFP
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បុគ្គលិក អីុ រ៉ង់  រៀបចំ មន្ទ ីរពេទេយ  បណ្តោះ   អាសន្ន  នៅ  ក្នងុ  ទី ធ្លាសាធរណៈ។AFP

ចំនួន អ្នក ស្លាប់ដោយកូវីដ១៩នៅអីុរ៉ង់
កើនឡើង ដល់ជាង១៨០០នាក់ 
ខណៈប្រទ្រស ផ្រស្រងដាក់បម្រមគោចរ

កេងុ គេរៈ  ចំនួន អ្នក ស្លាប់ នៅ- 
ក្នុង បៃទៃស អុីរ៉ង់ ដោយ សរ  
ជំងឺ កូវីដ ១៩  តៃូវ បាន គៃ បា៉ាន់-
បៃមាណ ថា  បាន កើន ឡើង 
ដល់ ចំនួន ១ ៨១២ នាក់  កាល-
ពីថ្ងៃ ចន្ទ  កៃយ ពី ករណី ស្លាប់ 
ថ្មី តៃូវ បាន គៃ រាយ ការណ៍ ថា  
មាន ចំនួន  ១២៧ នាក់ ។  ចំ- 
ណៃក ឯបៃទៃស មួយចំនួន 
ផៃសៃង ទៀត នៅ ក្នុង មជៃឈិមបូព៌ា  
បាន សមៃច ចិត្ត ដាក់ បមៃម - 
គោ ចរ  ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង- 
រាល ដាលវី រុស កូ រ៉ូណា បៃភៃទ   
ថ្មីដ៏  ចម្លៃក នៃះ ។ 

 ចំនួន សរុប នៃ ការ ឆ្លង ជំងឺ- 
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស អុីរ៉ង់  
ដៃល ជា បៃទៃស រង ការ វាយ-
បៃហារ យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត នៅ 
ក្នុង តំបន់  បាន ហក់ ឡើង ដល់ 
ចំនួន  ២៣ ០៤៩ នាក់  ដោយ 
កើនឡើង ១ ៤១១ នាក់  នៅ ក្នងុ 
រយៈ ពៃល ១ថ្ងៃ កន្លង ទៅ  ខណៈ 
អ្នក ឆ្លង ចំនួន  ៨ ៣៧៦ នាក់  បាន 
ជា សះ សៃបើយ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរទៃស អុីរ៉ង់  
លោក ម៉ូ ហាម៉ៃដ  ចាវា៉ាដ ហៃសា- 
រហី្វ  បាន បៃឆងំ អា មៃ រកិ  ជុ ំវញិ 
ការ បង្ក ឧបសគ្គ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ការ ផ្ទុះ វី រុស កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 

ចម្លៃក  តាម រយៈ ការ ដាក ់ទណ្ឌ- 
កម្ម បៃឆងំ បៃទៃស អុរីង៉ ់ ខណៈ 
អុរីង៉ ់ បាន ស្នើ ឲៃយ បណា្តា បៃទៃស 
មួយ ចំនួន  នៅ ទូ ទាំង ពិភព-
លោក  ផ្គើន ទៅ នឹង ការ ដាក់- 
ទណ្ឌ កម្ម របស់ អា មៃ រិក ។  

 បៃធា នា ធិប តី អុីរ៉ង់ លោក  
ហាសៃសាន  រូ ហា នី  បាន ទាត់ - 
ចោល ការ ស្នើ សុំ របស់ អា មៃ រិក  
ដើមៃប ីជយួ បៃទៃស អុរីង៉ ់បៃយទុ្ធ- 
បៃឆំង ការ ផ្ទុះ វី រុស កូ រ៉ូ ណា ថា   
«ជា ការ និយយ កុហកមួយ  
ក្នងុ ចណំោម ការ នយិយ កហុក 
ធំ បំផុតនៅ ក្នុង បៃវត្តិ សស្តៃ 
របស់ អា មៃ រិក » ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី សុខាភិ បាល តួក គី 
លោក  ហា្វាហ៍ រីត ទីន  កូ កា  បាន 
ថ្លៃង នៅ លើ គៃហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ  
កាល ពី ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ចំនួន 
អ្នក ស្លាប់ ដោយ សរ ជំងឺ កូ វីដ-
១៩  នៅ ក្នុង បៃទៃស តួក គី 
បានកើន ឡើង ដល់ ៣៧ នាក់  
កៃយ ពី ករណី ស្លាប់ ថ្មី ៧ នាក់ 
បន្ថៃម ទៀត ។ 

ករណ ីឆ្លង ថ្ម ីតៃវូ បាន គៃ រាយ- 
ការណ ៍មកថា  មាន ចនំនួ ២៩៣ 
នាក់  ដៃលបាន ធ្វើឲៃយ ចំនួនអ្នក 
ឆ្លង សរុប  មានការកើនឡើងដល់  
១ ៥២៩ នាក់ ៕ Xinhua/SK

សង្គ្រមនៅយ្រម៉្រន ធ្វើឲ្រយប៉ះ ពាល់ទៅលើ
សតិ អារម្មណ៍សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត របស់ ក្ម្រង ៗ

កេុង ឌូ បេៈ  អង្គ ការ ជួយ-
សង្គៃះ កុមារ  បាន ថ្លៃង ថា  
សង្គៃម រយៈ ពៃល យូរ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស យៃ ម៉ៃន  បាន « ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះ ពល់ យ៉ាង ខា្លាំង » ទៅ លើ 
សតិ អារម្មណ៍ សុខ ភាព ផ្លូវ ចិត្ត 
របស ់ក្មៃងៗ  ដោយ មាន មនសុៃស 
ជាង ពក់ កណា្តាល  បាននិ-
យយ ថា  ពកួ គៃ  មាន អារម្មណ ៍
កៃៀម កៃំ  និង កើត ទុក្ខខា្លាំង ។ 

 រដា្ឋាភ ិបាល  ដៃលគាទំៃ ដោយ 
កៃមុ ចមៃុះ យោ ធា  ដកឹ នា ំដោយ 
បៃទៃស អារា៉ាប៊ី សអ៊ូ ឌីត  បាន 
កំពុង បៃយុទ្ធ ជា មួយ កៃុម-
ឧទា្ទាម ហូ៊ ធី  មាន សម្ពន័្ធ មិត្ត ជា- 
មួយ បៃទៃស អុីរ៉ង់  អស់ រយៈ-
ពៃល ជាង ៥ ឆ្នាំ នៅ ក្នុង ជម្លាះ 
មួយ  ដៃល បាន ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃស 
មួយ នៃះ  ធា្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង អ្វី 
ដៃល អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  
បាន និយយ ថា  គឺ ជា វិបត្តិ 

មនុសៃស ធម៌ យ៉ាង អាកៃក់ បំផុត 
នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ។ 

 កៃុម សបៃបុរស ធម៌ បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ មួយ ថា ៖ 
«ការ ស្ទង់ មតិ  បាន និយយ ថា  
ក្មៃង ជាង ពក់ កណា្តាល  ពួក គៃ  
បាន តស៊ូ ជា មួយ ផ្លូវអារម្មណ៍ 

សោក សៅ  នងិ ទកុ ្ខ ពៃយួ យ៉ាង- 
កៃៀម កៃ ំ ដោយ ពួកគៃចំនួន ជាង 
១ ភាគ ១០  បាន និយយ ថា  
កំពុងមានសតិ  អារម្មណ៍  គួរ ឲៃយ 
ធុញ ថប់ យ៉ាង ខា្លាំង » ។ 

«ក្មៃង បៃហៃល ១ ភាគ ៥ បាន 
និយយ ថា  ពួក គៃ ជា និច្ចកាល 

មាន អារម្មណ៍ ភ័យ ខា្លាច  និង 
មាន ទុក្ខ ពៃួយ យ៉ាង កៃៀម កៃំ 
នៅ ក្នុង ចិត្ត » ។ 

 កៃុម សបៃបុរស ធម៌  បាន ថ្លៃង 
ថា  ការ ស្ទង់ មតិ  គឺ ធ្វើ ឡើង ជា 
លក្ខណៈ ទៃង់ ទៃយ ធំ បំផុត  
ចៃញ ពី សនា្តាន ចិត្ត របស់ ខ្លួន  
នៅ ក្នុង ចំណោម ក្មៃង ៗ  និង 
ឪពកុ មា្តាយ  ចាប ់តាងំ ព ីសង្គៃម 
បាន ផ្ទុះ ឡើង នៅ ក្នុង បៃទៃស 
យៃ ម៉ៃន នោះ ។ 

 កៃុម អង្គការ សបៃបុរស ធម៌ 
ជយួសង្គៃះ ក្មៃង  បាន សមា្ភាស 
ជាមួយ ក្មៃង ចំនួន ៦២៩ នាក់  
ដៃល មាន  អាយុ ចាប់ ពី ១៣ ឆ្នាំ 
រហូត ដល់ ១៧ ឆ្នាំ  និង ឪពុក- 
មា្តាយ ចំនួន ៦២៧ នាក់  និង កៃមុ- 
សមាជិក គៃួ សរ មួយ ចំនួន 
ផៃសៃង ទៀត  នៅ ក្នុង តំបន់ ៣  
ដៃល ស្ថិត នៅ  ក្នុង បៃទៃស យៃ- 
ម៉ៃន ៕ AFP/SK

ទាហាន យេម៉េន  ស្មោះ  តេង់ ជាមួយ   កេមុ ឧទា្ទាមហូ៊ ធី  កាន់ កំា ភ្លើង   យន្ត នៅ  ពី  លើ រថយន្ត  ភីក អាប់ ក្នងុអំឡុង  ពេល យាមលេបាត នៅ  ក្នងុ រដ្ឋធនី សាណា។ AFP

ដំុផេសេង  ហុយ ចេញពី  ការ   វាយបេហារ  ផ្ល ូវ អាកាស  របស់ កេមុចមេះុ យោធ។ AFP
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ក្រុងវីយ្រន : ភូមិ ទេសចរណ៍ ដ៏ 
លេបីលេបាញ នៅបេទេស អទូេសី  Sankt 
Corona am Wechsel ទនំង ជា តេវូ 
គិត គូរឡើង វិញ  អំពី យុទ្ធសាស្តេ ជំរុញ 
វិស័យ ទេសចរណ៍ របស់ខ្លួន ខណៈ 
បេធាន  ភមូ ិនេះ បាន សម្ដេង ក្ដបីារម្ភ   ថា 
ឈ្មោះ ភមូ ិដេល ទាកទ់និ នងឹ វរីសុ កពំងុ 
រាតតេបាត ជា សកល ធ្វើឲេយ មនុសេសម្នា  
ខ្លាច រអា ។

លោក Michael Gruber បេធាន 
ភមូ ិ Sankt Corona am Wechsel 
បាន  និយាយ ថា៖ «ពី មុន យើង អស់ 
សំណើច ដេល ឮ ឈ្មោះ វីរុស  នេះ ដូច 
ទៅ  នឹង ឈ្មោះភូមិ របស់យើង តេ 

កេយ ព ីការរកី រាលដាល  ដេល បង្ក ឲេយ 
មនសុេស សា្លាប ់យា៉ាង ចេើន មក វា លេង ជា 
រឿង លេង សើច ទៀត ហើយ»។

វិស័យ អេកូទេសចរណ៍ ដើរ តួនាទី 
យា៉ាង  សខំនក់្នងុការ ផ្ដល ់ចណំលូ ដល ់
អ្នក  ភមូ៤ិ០០នាក ់ ដេល ស្ថតិ នៅ ជើង 
ភ្ន ំAlps ចម្ងាយ បេមណ ១០០ គឡី-ូ
ម៉េតេ ពី កេុង វីយេន។

លោក Michael Gruber បានបេប់ 
ទភី្នាកង់ារ  ថា៖ «យើង បេហេល ជា តេវូ 
រក ឈ្មោះថ្មី ឬ ក៏រក  និមិត្ត រូប តំណាង ថ្មី 
ដើមេបីសា្វាគមន៍ ភ្ញៀវទេសចរ»។

បច្ចបុេបន្ន  នមិតិ្តរបូតណំាង ឲេយភមូ ិនេះ 
ឈ្មោះថា កូរ៉ូណា ដេល បេើ ជា សត្វ 

សេមោច  ស្លៀក ឈុត បេពេណីអូទេីស 
តេូវ បាន បោះពុម្ពផេសាយលើ  ខិត្តប័ណ្ណ-
ទេសចរណ៍ និង សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ 
នានា របស់ ភូមិ។   កន្លេង ជិះ រទេះលើ 
ទកឹកក នងិ ជិះកង ់ឡើង ភ្ន ំ នៅ  ក្នងុ  ភមូ ិ
ក៏ តេូវ បាន ដាក់ ឈ្មោះ តាម ពេះវិហារ 
កាតូលិក saint Corona ដេរ ។

នៅដើមសបា្ដាហ៍ បេទេស អូទេីស   
ដេក មន  ចំនួនបេជាជនសរុប  ៩ 
លាន នាក ់នេះ អ្នកឆ្លងវរីសុ  ករូ៉ណូា   ជតិ 
៤ ពាន ់ករណ ីនងឹ ចនំនួអ្នកសា្លាប ់២១ 
នាក។់ បេទេស នេះ បាន កហំតិ ការ  ដើរ 
ហើរ របស់ពលរដ្ឋ ដើមេបីទប់សា្កាត់   ការ- 
រីករាលដាល នេ វីរុសនេះ ៕ AFPភូមិអ្រកូទ្រសចរណ៍នៅអូទ្រសីSanktCorona។រូបថត Wikimedia Commons

ភូមិអេកូទេសចរណ៍ដ៏លេបីនៅអូទេីសអន់ចិត្តនឹងឈ្មោះដូចវីរុសកូរ៉ូណា

ប៉ាន់រិទ្ធា

ក្រុងសៀមរាបៈ ពេឹត្តិការណ៍ ដំបូង  
ដេល មន ឈ្មោះ ថា «មហោសេព    
ភព យន្ត  នងិ របូ ថត ស្ត ីពជីវីតិ សត្វ   ពេ    
នៅ កម្ពុជា » នឹង បេរព្ធ ធ្វើ នៅ ឯ  មជេឈ  - 
មណ្ឌល  របក គំហើញ  ធម្មជាតិ  ដើមេបី   
ផេសព្វ  ផេសាយ  និង ចេក រំលេក  ការ  យល់- 
ដឹង ពី ធម្មជាតិ ក៏ ដូចជា ស្វេង យល់ ពី 
ភព ផេនដី  រៀបចំ ដោយ អង្គការ     
ដេល ផ្តោត ទៅ លើ សត្វ ពេ និង មន 
ការ គាំទេ ដោយ កេសួង បរិសា្ថាន នេ - 
បេទេស កម្ពុជា ។ 

បើ តាម លោក ជា សបំាន ជា សហ- 
សា្ថាបនកិ  នងិ បេធាន គេប ់គេង គមេង  
នេ  អង្គការ ផ្តោត  ទៅ លើ សត្វ ពេ          
( Fauna in Focus) ដេល បាន 
រៀបចំ  ពេឹត្តិការណ៍ ដំបូង នេះបាន ឲេយ 
ដងឹ ថា ៖« ចពំោះ មហោសេព ភព យន្ត  
និង រូប ថត ស្តី ពីជីវិត សត្វ   ពេ  នៅ កម្ពុជា - 
Cambodian Wildlife Film & 
Photo Festival (CWFF) គឺ ជា 
ការ  រៀបចំពេឹត្តិការណ៍   លើ ក ដំបូង 
ដោយ  យើង ក៏ មន គមេងធំៗចំនួន 
៣ ផង ដេរ ដោយ ក្នុង នោះ មន ដូច ជា  
ការចាក់ បញ្ចាំង វីដេអូ  ស្តី ពី សកម្ម ភព 
ការ ងារ របស ់អង្គការ    ផ្តោត   ទៅ   លើ  សត្វ 
ពេ ( Fauna in Focus) ការ ផេសព្វ- 
ផេសាយ ការ រកេសា និងអភិរកេស ធម្មជាតិ 
ដល ់សាធារណជន  តាមរយៈ សារជា-  
រូប ភព និង សារ ជា ការ ដំណាល    រឿង 
បេប់ និងកម្ម វិធី មួយ ទៀត ឈ្មោះ ១  
សបា្តោហ៍ នេ ភព ផេនដី-Earth Week 
202។  អង្គការ    បាន   កណំត ់ជេើស រសី 
យក ទី កន្លេង ធ្វើ  នៅ  ឯ មជេឈ មណ្ឌល 
របក គហំើញ  ធម្មជាត ិ ( The Nature 
Discovery Center of Cambo-
dia) ដោយ  មន មូល ដា្ឋាន  នៅ កេុង 

សៀម រាប  ខេត្ត សៀមរាប »។  
បេសិន បើ សា្ថាន ភព នេ ការ រីក រាល 

ដាល នេ វីរុស កូរ៉ូណា ឬ កូវីដ ១៩ នឹង 
មន ភព   ធូរ សេបើយ  ឬ មន សុវត្ថិ ភព  
ចពំោះ សខុ ភព បេជាពល រដ្ឋ នោះ តាម 
គមេង មហោសេព ភព យន្ត និង រូប- 
ថត ស្តី ពីជីវិត សត្វ   ពេ  នៅ កម្ពុជា 
-Cambodian Wildlife Film & 
Photo Festival (CWFF)  នឹង    
បេ ពេតឹ្ត ទៅ ចាប ់ព ីថ្ងេ ទ ី១៨ ដល ់ត ី២៦ 
ខេ  កក្កដា  ឆ្នា ំ២០២០  តេ បេសនិ បើ មនិ 

បាន ធូរ សេល នោះ ទេ នឹង មន ការ - 
ពនេយារពេល បន្ត ទៀត ។ លោក ជា 
សំបាន បញ្ជាក់ ថា ៖ «  តាម គមេង 
យើង នឹង បេរព្ធ ធ្វើ ចំនួន  ១ សបា្តោហ៍  
ដូច មន កាល បរិច្ឆេទ បាន កំណត់ 
ក្នងុការផេសព្វ ផេសាយនៅ  ក្នងុ គេហ ទពំរ័ ឬ 
ផសូ្ទរ័  (Poster) របស ់យើង ។  បេសនិ 
បើ  សា្ថាន   ភព នេ ការ រីក រាល ដាល នេ 
វរីសុ ករូ៉ណូា ឬ ជងំកឺវូដី១៩ នេះ  ម ិនបាន 
ធរូ សេបើយ  បន្ត រហតូ ដល ់ថ្ងេ បេរព្ធ នោះ 
យើង  នឹង លើក  ពេល  ធ្វើ ផង ដេរ តេ មិន 

មន គមេង លុបចោល កម្ម វិធី ឡើយ ។ 
 គោល  បំណង នេ ការ បេរព្ធ មហោ សេព    

ភព យន្ត  នងិ របូ ថត  ស្ត ីពជីវីតិ សត្វ   ពេ  
នៅ កម្ពជុា  នេះ ក ៏តេវូ បាន សហ  សា្ថាបនកិ 
នេ  អង្គការ ផ្តោត ទៅ លើ សត្វ ពេ លោក 
ជា សំបាន បង្ហើប ឲេយ ដឹង ថា៖ «ពេឹត្តិ-
ការណ៍ នេះនឹង   បងា្ហាញ  ពី  សកម្ម ភព កេមុ  
អ្នក ថត រូប  កេមុ អ្នក លះបង់  និង  ជួយ អភិ- 
រកេសដល់  ធម្មជាតិ កេុម អ្នក ជំនាញ  ធម្ម- 
ជាតិ  និង ចង់ ផេសព្វ ផេសាយ ពី ភព អសា្ចាេយ នេ  
បេព័ន្ធ ជីវចមេុះ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា »។ 

ដោយ  ឡេក សមេប ់អ្ន ក ជនំាញ ថត 
រូប ឬ ថត វីដេអូ  ទាំង ឡាយ   មន បណ្តុំ 
រូប ថត ឬ ឃ្លីប វីដេអូ  ស្តី ពី សកម្ម ភព   
អភិរកេស ធម្មជាតិ  ដើម របស់ ខ្លួន នោះ 
ហើយ  ចង់ ចូល ក្នុង កម្ម វិធីនេះ  ក៏ អាច 
មន   ឱកាសឈ្នះ រងា្វាន់ ពី កម្ម  វិធី ផង- 
ដេរ។ ដោយ លោក អ្នក ចាប់ អារម្មណ៍ 
គេន់ តេ ផ្ញើ រូប ឬ វីដេអូ   ចូល ទៅ តាម 
គេហ ទំព័រ  www. faunainfocus.
org/cwff   ឲេយ  បាន  មុន  ថ្ងេ ទី ២៦ ខេ 
កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ៕ 

មជ្រឈមណ្ឌលរបកគំហើញធម្មជាតិកន្ល្រងប្ររព្ធទិវាសប្តាហ៍ន្រភពផ្រនដី។រូប សហ ការី

ហ្វងូសត្វត្មាតនៅតំបន់ដ្រនជម្រកសត្វព្រឆ្រប(ខ្រត្តព្រះវិហារ)។រូបថត ហេង ជីវ័ន ទិដ្ឋភាពមើលសត្វត្មាតប្រើក្រវយឹតនៅតំបន់ដ្រនជម្រកសត្វព្រឆ្រប។រូប ហេង ជីវ័ន 

មហោសេពភាពយន្តនិងរូបថតស្តីពីជីវិតសត្វពេនៅកម្ពជុាគេងធ្វើដំបូង



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៨

ក្រងុ ម៉ា្រឌតី :  ទលីាន ជិះស្គទីកឹកក 
មួយ នៅ  ផៃសារ ទំនើប យកៃស ឯទីកៃុង 
ម៉ា្រឌីត កាលពីថ្ងៃ ចន្ទ  តៃូវបាន បៃ- 
កា្លាយជា កន្លៃង ទកុសាកសព  ពៃះតៃ 
ចនំនួអ្នកសា្លាប ់ដោយសារ វរីសុ ករូ៉ណូា 
បាន កើនឡើង ខ្ពស់ នៅ បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ។ នៃះ បើ យោង តាម អាជា្ញាធរ 
កៃុង ម៉ា្រឌីត បាន ឲៃយដឹង កាលពី ដើម - 
សបា្ដាហ៍។

យោង តាម អ្នកនា ំពាកៃយ សាលា កៃងុ 
ម៉ា្រឌីត ថ្លៃងបៃប់ទីភ្នាក់ងារ AFP 
កន្លៃង ជិះស្គីទឹកកក ដ៏លៃបីលៃបញ 
Palacio de Hielo ឬ Ice Palace  
shopping centre ដៃល អាចទទលួ 
អ្នកជិះស្គី បានរហូត ដល់ ១៨០០ 
នាក ់នងឹ តៃវូ បាន បៃើបៃសជ់ាទ ីតម្កល ់
និង រកៃសា   សាកសព។ 

ចំនួន អ្នក សា្លាប់ដោយសារ វីរុស 
កូរ៉ូណា នៅបៃទៃស អៃសៃប៉ាញ បាន 
កើនឡើងដល់ ជាង ២ពាន់ នាក់ 

ជាមួយ អ្នក សា្លាប់ រហូត ដល់  ៤៦២ 
នាក់ ក្នុង  ២៤ម៉ាង ចុង កៃយ។

កាលពី ដើម សបា្ដាហ៍ អ្នកនាំ ពាកៃយ 
សាលាកៃុង ម៉ា្រឌីត បាន ឲៃយដឹង ថា 
ទីស្មសាន សាធារណៈ ចំនួន ១៤ 
កន្លៃង លៃង ទទួល បញ្ចុះ សាកសព 

ដោយសារ តៃ ពុំ មន បុគ្គលិក និង 
សម្ភារបច្ចៃកទៃស គៃប់គៃន់។

សៃចក្ដីបៃកាស  របស់ រដ្ឋាភិបាល  
បាន ឲៃយដឹង ថា៖ «ការ រៀបចំ បាន 
ចាប់ផ្ដើម ហើយ ដោយ ទីលាន ជិះ ស្គី 
ទឹកកក នឹង បំពាក់ នូវ បន្ទប់ រកៃសា សាក- 

សព នងិ សមៃលួ ដល ់ការ ធ្វើពធិ ី បណុៃយ 
លា អ្នក សា្លាប់  នៅទីនោះតៃម្ដង។

សៃចក្ដី បៃកាសដដៃល ក៏ បាន  បន្ត 
ទៀត  ថា៖ «នៃះ ជា ដំណោះសៃយ 
បណោ្ដោះអាសន្ន ក្នុងការ កាត់បន្ថយ  
សម្ពាធ ផ្លូវ ចិត្ត របស់កៃុមគៃួសារ អ្នក- 

សា្លាប់ ដោយ ពុំ មន សូមៃបី តៃ កន្លៃង 
បញ្ចុះ សព តៃឹមតៃូវ»។

 ផៃសារទំនើប ខ្នាតធំ   មួយ ទៀត ក៏ តៃូវ 
បាន បៃើបៃស់ ជា មន្ទីរពៃទៃយ បណោ្ដោះ-  
អាសន្ន  សមៃប់ អ្នកជំងឺ កូវីដ-១៩ 
ចំនួន ៥៥០០គៃ ផង ដៃរ៕ AFP

កន្ល្រង ជិះ ស្គ ីទឹកកក ត្រវូបាន ប្រ ក្លាយជា ទីតម្កល់សព នៅ ក្រងុ ម៉ា្រឌីត  ។ រូបថត AFP បន្ទប់ តម្កល់សាកសព រង់ចំា សាច់ញាតិ មនលទ្ធភាពយក ទៅបញ្ចះុ។ រូបថត AFP

ក្រងុម៉ា្រឌីតប្រក្លាយទីលានជិះស្គទឹីកកកទៅជាកន្ល្រងរក្រសាសាកសព

ក្រុង ស្រអ៊ូល : រថយន្ត ជា ចៃើន ចត  
តមៃៀបគ្នា ជា ជរួ  រងច់ា ំចលូចត មខុ  ផ្ទាងំ 
បញ្ចាំង ភពយន្ត ដ៏ធំ នៅ  កៃុង សៃអ៊ូល 
ខណៈ  ពលរដ្ឋ ករូ៉ៃ ខង តៃបូង កពំងុ ស្វៃង- 
រក ទីសុវត្ថិភព ដើមៃបី រីករាយ នឹង 
ការទសៃសនា ភពយន្ត ដោយ មនិ បារម្ភ 
ពី ហានិភ័យ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា។

អ្នកគំទៃខៃសៃ ភពយន្ត ទើប ចៃញ 
បញ្ចាំង  ថ្មីៗ   នៅ បៃទៃស កូរ៉ៃខង តៃបូង  
ដៃល មនករណ ីឆ្លង ជតិ ៩០០០នាក ់ 
នោះ បាន ថមថយ សកម្មភព នៅ រោង - 
ភពយន្ត ដោយសារ តៃ ការរីករាល- 

ដល នៃ  ជំងឺ កូវីដ-១៩ សៃបពៃល 
ដៃល អាជា្ញាធរ ក ៏ទទូច ឲៃយ ពលរដ្ឋ 
ចៀសវាង ទី បៃជុំ ជនមនុសៃស ចៃើន។

ប៉ុន្តៃ រោង ភពយន្ត  Park Dong-
ju's drive-in ដៃល អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ទសៃសនិកជន បរ រថយន្ត ចូល  ចំណត 
និង  អង្គុយ ទសៃសនាខៃសៃ  ភពយន្ត ពី លើ 
កៅអ ីដក៏កក់ៅ្ដា   នៃ យានជនំិះ ផ្ទាលខ់្លនួ 
បាន កើន បៃជាបៃិយភព គួរ ឲៃយ កត់- 
សម្គាល់ មួយរយៈ ចុងកៃយ នៃះ ។

ម្ចាស់ រោង ភពយន្ត ឥត ដំបូល  
លោក ផក បាន និយាយ ថា៖ «ការ- 

លកស់បំតុៃ របសយ់ើង កើន ឡើង ១០ 
ទៅ ២០ភគរយ នៅ ថ្ងៃ ធម្មតា និង 
កើន ឡើង ខ្លាំង នៅ ចុង សបា្ដាហ៍»។

លោ ក បន្ត ទៀត ថា៖ «យើង ទទួល- 
បាន ការ កក ់សបំតុៃ ចៃើន អឡំងុ ពៃល 

មន វិបត្តិ ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ-១៩ នៃះ»។
នៅលើវៃបសាយ រោងភពយន្ត លហំ 

សមៃបអ់្នកទសៃសនា ព ីក្នងុ រថយន្ត  នោះ 
មន បដ សរសៃរ ធំៗ  ថា «បើក រាល ់ថ្ងៃ 
ពៃញ១ឆ្នាំ» ផ្ទុយ ពី បណា្ដោ រោង- 

ភពយន្ត ទនំើប ផៃសៃងៗ  ដៃលអាជា្ញាធរ  
តមៃូវ  ឲៃយ  ផ្អាក  ដំណើរការ  ពៃះតៃ 
ហានិភ័យ  ជំងឺ ឆ្លង។

បុគ្គលិក  មន្ទីរពៃទៃយ  វ័យ ២២ឆ្នាំ  
កញ្ញា ឆ័រ ជីន យា៉ាំង បាន និយាយ ថា 
នាង  តៃូវ រង់ចាំ ដល់ទៅ ២ម៉ាង ទមៃំ 
ទិញ សំបុតៃ  បរ រថយន្ត ចូល ទសៃសនា 
ភពយន្ត បាន។

អើត ក និយាយ ពី ក្នុង រថយន្ត នាង 
បាន បៃប់ថា៖ «ខ្ញុំ ចង់ រីករាយ នឹង 
ទម្លាប ់ មើល កុនជាមួយ សងៃសារ ខ្ញុំ បើ 
ទោះ  ជា រោងភពយន្ត ទំនើប ផៃសៃងៗ 
ទៀត ផ្អាក ដំណើរការ»។

រីឯលោក ផក ជីសុឹង អាយុ ២៤ 
ឆ្នាំវិញ លោក បាន និយាយថា លោក 
ផ្អាក ចៃញកៃផ្ទះមួយ រយៈ អំឡុង- 
ពៃល ផ្ទុះវីរុសកូរ៉ូណា នៃះ។

ប៉នុ្តៃ លោក មនអារម្មណថ៍ា៖ «ខ្ញុ ំគតិ 
ថា  វា មនសវុត្ថភិព នៅ រោងភពយន្ត 
ឥត ដំបូល មួយនៃះ»៕ AFP

រថយន្ត ជា ច្រើន  បាន ចត តម្រៀបគ្នា នៅមុខ រោងភាពយន្តឥត ដំបូល Park Dong-ju's drive-in Cinema  ។ រូបថត AFP

អ្នក ខ្លះ ត្រវូ តម្រង់ជួរ រថយន្ត ដល់ទៅ ២ម៉ាង ទម្រ ំទិញបាន សំបុត្រ ចូល  ។ រូបថត AFP គូស្ន្រហ៍អង្គយុ ក្នងុ រថយន្ត ទស្រសនា ភាពយន្ត បញ្ចាងំ លើ អ្រក្រង់ដ៏ ធំ ។ រូបថត AFP

រោងភាពយន្តឥតដំបូល
តម្រូវចិត្តគូស្ន្រហ៍កូរ៉្រ
ទស្រសនាពីក្នុងរថយន្ត
អស់បារម្ភរឿងជំងឺឆ្លង
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ផ្កា សាគូរ៉ា រីកស្គុសសា្គាយ កាលពីចុង សប្ដាហ៍ អន្ទងចិត្ត ពលរដ្ឋ អាមេរិក ចេញ មក កេ។ រូបថត AFP វត្តមាន មនុសេស ចេើន ធ្វើឲេយការ អនុវត្ត គមា្លាត សុវត្ថិភាព ការពារ វីរុស ពុំ មានបេសិទ្ធភាព។ រូបថត AFP

ផ្កាសាគូរ៉ារីកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាម្រិកពិបាកទប់ចិត្តនៅផ្ទះ

កម្មវិធីគណនាក្ដាសបង្គន់ជួយពលរដ្ឋ
អាល្លឺម៉ង់កុំឲ្យទិញស្ដុកទុកច្ើនព្ក

កេុង វ៉ាសុីនតោន : ខណៈ អ្នក កៃុង 
វ៉ាសុីនតោន តៃូវ សម្ងំ ក្នុង ផ្ទះ អំឡុង- 
ពៃល ផ្ទុះ វីរុស កូរូ៉ណា  កាល ពីចុង- 
សប្ដាហ៍ ផ្កា សាគូរ៉ា ដ៏ សៃស់ សា្អាត 
បៃចាំ   កៃុង បន រីក ស្គុសសា្គាយ ហាក់ 
បីដូចជា  សាក លៃបង ចិត្ដ  ចំពោះ ភាព- 
អត់ ធ្មត់ របស់ អ្នក ពៃយាយាម នៅ ផ្ទះ  
កាត់ ផ្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង សង្គម ។ 

រដូវ ផ្កា រីក បើក សា្វាគមន៍ មនុសៃស ម្នា 
ជា ចៃើន  សៃប ពៃល ទីកមៃសាន្ដ ដទៃ ទៀត 
តៃូវបន បិទ ទ្វារ ក្នុង ទីកៃុង  ដៃល ស្ថិត 
នៅ ជា ស្នូល នៃភាព ទក់ទញ មហា-
ជន ។ ចំណោម ទីឋាន ជា ចៃើន ក្នុង 
តបំន ់មាន សារមន្ទរី US Capitol នងិ  
Smithsonian ដៃល បច្ចបុៃបន្ន បន បិទ 
ទ្វារ  ពៃមទំង វិមាន រំឭក ដល់ អតីត 
បៃធានាធបិត ី ដចូជា Washington 
Monument  ក៏ តៃូវបន បិទទ្វារ ។ 

កាលពីថ្ងៃ សុកៃ ដើម សាគូរ៉ា  ដៃល 

ដុះ តៃសង នៅ ឧទៃយាន ផ្កា Tidal Ba-
sin ក្នុង ទីកៃុង  ជា វៃលា ដៃល ទូទៅ វ 
ទក់ ទញ ទៃសចរ បៃមាណ ១,៥ លាន  
នាក់  មក ទី បណា្ដារដ្ឋ ផៃសៃង ៗ ។ 

ដោយ វសិយ័ ទៃសចរណ ៍កពំងុ តៃ ដា ំ
កៃបាល ចុះ ការ បំផ្លាស់ ទី របស់ ពលរដ្ឋ 
ក្នុង  សកល លោក តៃូវ បន ផ្អាក  រួម- 
ទំង  ការ បញ្ជា ឲៃយ សម្ងំនៅតៃ ក្នុង ផ្ទះ 

ចាប ់ផ្ដើម ចលូ ជា ធរមាន តាម បណា្ដា រដ្ឋ 
នានានៅសហរដ្ឋ អាមៃរិក  ។

ក្នុង ការ បៃកាស អាសន្ន ទូទំង 
ពិភព លោក បន បង្កើ ត នូវ បៃភៃទ 
អ្នក ដំណើរ ថ្មី អ្នក សម្ងំ ខ្លួន ក្នុង ផ្ទះ បន 
រំលៃច នូវ បរិយាកាស ខៃយល់ សៃស់- 
សៃយ ។ ដូច្នៃះ កាល ពីចុង សប្ដាហ៍  
សៃវកម្ម ឧទៃយាន ជាតិ បន ទទូច ឲៃយ 
អ្នក ដៃល ចង់   ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មើល បុប្ផា 
សាគូរ៉ា រីក    គិតគូរ ឡើង វិញ ខណៈ ខ្លួន 
បន បៃកាស ព ីការ គៃប ់គៃង ចរចរណ ៍ 
និង បិទឧទៃយាន ក្នុង បំណង ទប់ សា្កាត់ 
ហ្វូង មនុសៃស ចៃើន ។ 

អ្នកសៃី  មា៉ារី មា៉ាក ៃហ្គីវី មក ពី ទីកៃុង 
កៃបៃរ ខាង  Alexandria រដ្ឋ Virginia 
ដើរ ជុំវិញ បរិវៃណ ឧទៃយាន Tidal Ba-
sin ជាមយួ កនូ សៃ ី២នាក ់ បន ឲៃយ ដងឹ 
ថា ការ ចៃញ កៃលើក នៃះ គឺ ជា រឿង 
ដ៏ កមៃ បំផុត សមៃប់អ្នកសៃី ។ 

ស្ដៃី អៃកា្វា ទ័រ  អាយុ៤៣ឆ្នាំរូបនៃះ 
បន បៃបA់FPថា អ្នកសៃ ីមនិ ភយ័ ខា្លាច  
ខា្លាងំ ពៃក នោះទៃ តៃ ក ៏កត ់សមា្គាល ់ថា៖ 
«ខណៈ មនុសៃស មា្នា ដើរ កាត់  យើង ដឹង 
ចៃបាស់ ថា វ បៃកដ ជា មិន មាន គមា្លាត 
ពី  គ្នាជិត ២ម៉ៃតៃ នោះទៃ »។ 

អ្នកសៃ ីជលូ ីហ្វសីឈរ័ ជា សាស្ដាៃ-
ចារៃយ អតិសុខុម ជីវសាស្ដៃ មក ពី 
សាកលវទិៃយាលយ័ ជៃអ ូហ្គៃថោន បន 
នយិាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា មនសុៃស គៃប ់របូ 
មាន អារម្មណ៍ ថា អត់ មាន ជញ្ជាំង  
ដៃល យើង ភ្លៃច ខ្លួន ក្នុងការ គិតគូរ ពី 
ហានិភ័យ បៃឈម រៀងៗ ខ្លួន  »។ 

អ្នកសៃី បន កត់ សមា្គាល់ ថា ៖ « បើ 
យើង ចៃញ កៃ ផ្ទះ ដៃល មាន មនុសៃស 
ចៃើន  អ៊ីចឹង យើង បៃកដ ជា ជួប 
ហានិភ័យ ដោយសារ តៃ នៅ កៃបៃរ អ្នក- 
ដទៃ  ដៃល អាច មាន ផ្ទុក វីរុស កូរ៉ូណា  
ដោយមិនដឹង ខ្លួន »៕ AFP/HR 

កេុងប៊េរឡាំង : ការ រីករល- 
ដាល ជា សកល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា 
បន  ធ្វើឲៃយ មនុសៃសមា្នា ជាចៃើន 
សមៃកុទញិ កៃដាស បង្គន ់ចៃើន 
ហួសហៃតុ   ដោយ ភ្លៃច ពិត ពី  
តមៃូវការ ជាក់ស្ដៃង។

កម្មវិធីគណនា តមៃូវការ 
កៃដាស បង្គន់តៃូវ បន ដាក់ ឲៃយ  
បៃើ អនឡាញ លើ វៃបសាយ 
www.blitzrechner.de/
toilettenpapier ដៃល 
មហាជន អាចកំណត់  ថា  តើ 

បរិមាណ ដៃលពួកគៃទិញ ស្ដុក 
ទុក អាច បៃើ បន  ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ  ។

អ្នក បៃើបៃស់គៃន់តៃ វយ 
តួ លៃខ កៃដាស បង្គន់ប៉ុនា្មាន ដុំ 
និង  ទមា្លាប់ខ្ជះខា្ជាយ ឬ សនៃសំ- 
សំចៃនោះ  វ នឹង គណនា តួ- 
លៃខ  ចំនួនថ្ងៃ សមៃប់ស្ដុក 
កៃដាស  បង្គន់នោះ។

  អ្នកដៃល  ចង់បៃើបៃស់ 
កម្មវិធី ឲៃយសុីជមៃ ជាង នៃះ 
ពកួគៃ  កវ៏យ អាច បញ្ចលូ  ចនំនួ 
ថ្ងៃ នៃ ការ ដាក ់ឲៃយ ពលរដ្ឋ នៅផ្ទះ 
ដាច់ ដោយឡៃក និង ចំនួន 
សន្លឹក   កៃដាសបង្គន់ ដៃល អ្នក 
បៃើ ជូតក្នុង១លើកៗ ។

វៃបសាយ នៃះ បន ទទចូថា៖ 
«មនុសៃស ជាចៃើន  បៃើ កៃដាស  
បង្គន់ លើស ពី តមៃូវ ការ ជាក់-
ស្ដៃង។ ចំនួន ដៃល តៃឹមតៃូវ    គឺ     

តៃឹមតៃ  ២ សន្លឹក ប៉ុណោ្ណោះ 
សមៃប់ការ ចូល បង្គន់ ម្ដង»។

វៃបសាយ នៃះ  ក៏ បន ស្នើ  ពី 
ជមៃើសក្នុងករណី អាសន្ន អត់ 
កៃដាស បៃើ ក្នុង បង្គន់ ដោយ 
បៃជាជន អាច បៃើ កនៃសៃង ជូត 
ចមៃៀក កៃណាត់  ឬ ក៏ ចូល ងូត 

ទឹក លាង តៃម្ដង។ 
កម្មវិធីគណនា សៃដៀង គ្នា 

នៃះ  ក៏ មាន នៅ អង់គ្លៃស តាម- 
រយៈវៃបសាយ  Howmuch-
toiletpaper.com.។

ផ្ទុយពីសកម្មភាពស្លន់ស្លា  
ទិញ កៃដាស បង្គន់  អធិការ-

បត ីអៃនជៃឡា មរឺកៃល បន ធ្វើ 
ជាគំរូដ៏ បៃពៃ ដោយ លោកសៃី   
តៃូវបន បៃមាញ់រូបថត ទៅ 
ផៃសារ  ទិញ កៃដាស បង្គន់   តៃ ១ 
យរួ  នងិ សៃ ៤ ដបដាក ់រទៃះ រញុ   
កាលពីចុង សប្ដាហ៍ កន្លង ទៅ 
ថ្មីៗ នៃះ ៕ AFP

បេជាជន អាមេរិក ចាត់ទុក ឱកាស មើល ផ្កា សាគូរ៉ារីក គឺ ជា រឿង ដ៏ កមេ ។ រូបថត AFP

រូបតំណាង : កេដាស បង្គន់ មានតមេូវ ការ ខ្ពស់  សមេប់បេជាជន លោក ខាង លិច  ។ រូបថត AFP

រដ្ឋមន្តេ ីសេបៀងអាហារ អាល្លម៉ឺង់    នៅ  ឃ្លាងំ ស្ដកុ កេដាស ។ រូបថត AFP



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

ថ្ងៃ២កើត ខៃចៃតៃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី២៥ ខៃមីនា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ ើ ងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ្នៃក អក ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដោយសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ  មិ ន ឲៃយ មាន ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ការ     - 
 បៃកប  របរ រកទទួល ទាន នានាបាន  ផល ចំណៃញ 
ជា        ធម្មតា ។ រី ឯ បញ្ហា ស ្នៃហ    វិញ   គូ ស្នៃហ៍ នឹង មាន   
ភាព  អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យ៉ាង ល្អ បៃសើរខ្លាំង  ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ ទឹកចិត្ត បៃ- 
កប    ដោយ         ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នុង 
ការបំពៃញ         កិច្ច ការងារ ឬ ការ បៃកប  - 
 របរ រក   ទទលួ ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចណំៃក     

ឯ ការ    ដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានាមាន គៃ រាក់ ទាក   ់   គ រួ ជា    
ទ ី     ពៃញ    ចិត្ត ។សៃចក្តីស្នៃហ  វិញ គឺ  គូស្នៃហ ៍    ហក   ់    - 
ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ    ដៃល        លោក- 
អ្នក          គួរ   តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កក់ក្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ  គូស្នៃហ៍ 
ទើប    បាន  ល្អ បៃព ៃខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍។ 

រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ទៅ 
ដោយ       ឆន្ទៈ  ខ្ពស់     ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ    ទៅ   
គោល   ដៅ របស់ខ្លនួ។ រីឯ ការ    បំពៃញ- 
ការ ងា រ ផៃសៃងៗវិញ  តៃវូ     បៃឈ ម    នឹង 

ឧបសគ្គ     ជា ចៃើន។  លោក  អ្នក គួរតៃ   ស្វៃង  រក         ជំនួយ  
ឬ ការ    ជៃម ជៃង ពី អ្នក ដទៃទ ើប ជា ការ ល្អ     បៃសើរ ។    
ចំពោះ      សៃចក្តសី្នៃហ    លោកអ្នក   នឹង    ម និ    មាន អ ្វ ីជា 
ក្ត ី បារម្ភ ខ្លាងំ ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សកា្ការៈ   វ ញិ  នោះ  នឹង 
ទទួល  បាននូវ  ភាគ ផល តៃមឹល្អ បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កតា្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូ   កាយ  និងផ្លវូ   ចិត្ត ល្អ  ខណៈ ការ- 
នយិយ   ស្តវីញិ បៃកបទៅ ដោយសារ- 
 ឧត្តមគតិ ។ចំណៃកការ បៃកប របរ  រក- 

ទទួល  ទាន  នានា    បាន ផល ចំណៃញ លើស ធម្មតា ។ រីឯ  
កា រ   ងា រ ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត គឺ ការ- 
កត  ់ ត ៃ    បញ្ជ ីសា្នាម  ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហ  ដៃគ ូរបស់ 
អ្នក          តៃវូ ការ ការ ថ្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដាក់     
បន្ថៃម     គឺ  កាន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហ អ្នក ។

រា សីឡ  ើង ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា ន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ      ចៃើន តៃ បាន ដោយធម៌ ។ លោកអ្នក    មាន 
សមត   ្ថ   ភា ព ដោ  ះ សៃ យ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ    ្ត     ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ  សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏  មាន    ការ យ  ល់ ចិត្ត  គ ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕   

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក - 
ទទលួ    ទាន នានា  បានផល ចណំៃញ  
យ៉ាង       គប់ ចិត្ត  មាន សមត្ថ ភាព   អាច        
ប ង្កើត  គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក វ ឌៃឍន - 
ភាព  នៃ អាជីវកម្មផៃសៃងៗ។ រីឯ ការ   ធ្វើ- 

ដំណើរទៅ     កា ន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គបៃបី បៃយ័ត្ន  បន្តិច ។     
បញ ្ហា  ស្នៃហ    នងឹ មានការ ស្វៃង យលច់តិ្តគ្នា  បាន  
យ៉ាង    ល្អ   នងិ     មាន អធៃយា សៃយ័  គ្នា ។ ការ  ធ្វើ ដណំើរ  
ទៅ     ទី ជិត ឆ្ងាយចៃើន  បាន សុខសុវត្ថិភាពល្អ ។ 

រាសីល ្អ បង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព   ឯកា រនិ-
យយស្ត ីប ៃកបដោយ ហៃតុផល គួរ- 
ឲៃយ  គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ រក  - 

ទទួ ល ទាន នានា   អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន      បទ ពិ សោធ យ ៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ លោក 
អ្នក      មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់នៅ ក្នងុ ការសមៃច កិច្ចការ  
ផៃសៃងៗ ។ ចំពោះ  បញ្ហា ស្នៃហ វិញគឺ  ដៃគូរបស់ អ្នក  
មាន  ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។  

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នឹង បៃឈម ទាក់ ទង- 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ ការ- 
ងារ  ផៃសៃង។ ចំពោះ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  

ម និ      ថ ទាក ទ់ង នងឹ ការងារ ឬ មខុ ជនំញួ ក្ត ីសងៃឃមឹ 
ជោគ      ជ័យ ដោយ តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ-    
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នងឹបានដោយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង  ខ្ពស់ និងមាន ក្ត ីហត់ នឿយចៃើន។ ចំណៃក  
ឯ ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីឡើ ងខ ្ពស់ត ៃ ដៃត  ។ការ និយយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វ ិភាគ ឲៃយចៃបាសល់ាសម់នុ នងឹ 

មាន  ការ ហស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ 
ពោរ  ពៃញ ដោយ  ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នងឹ គ្នា ។  ការ បៃក ប របរ រក ទទ ួល ទាន នានា 
បាន    ផល ចំ ណៃ   ញ  គួរ ជា  ទី គប់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  - 

 រាសីមធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តៅប ់
មាន សមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ  បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ   ្វើ  ឲៃយ   បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ    ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់        ច ំ ពោះ ចំណង ស្នៃហរបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សកា្ការៈ    វិញ  គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ 
ការ         ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ     ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល ផល តប - 
ស្នង  គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដោយ  

សុវត្ថ ិភាព។ ការ និយយ ស្ត ីបៃកប ដោយ ឧត្តម  គតិ  
សុខ   ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មាន សភាព  ល្អ  ពោលគឺ ចិត្ត បៃកប- 
ដោយ    ក្ត ីមៃតា្តៅ  និង ករុណា ចំពោះ មនុសៃស  និងសត្វ។  
ចំណៃក  ឯ បញ្ហា ស្នៃហវិញ គឺ  គូ ស្នៃហ៍ យល់ ចិត្ត គ្នា 
ជា  ធម្មតា មិន មាន បង្កើត ក្ត ីខ្វល់ ខ្វាយអ្វ ីឡើយ។

រាសីល្អបង្គួរ  ។ ការបៃកបរបររក- 
ទទួល     ទា នផៃសៃងៗ គឺបាន ផល ល្អ- 
គៃន ់  បើ ។ លោកអ្នក មាន ទកឹ ចតិ្ត  
បៃក បដោយ ក្ត ីមៃតា្តៅចៃើន    ។ រ ីឯ ការ- 

បៃកប    រ បរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហ 
គួរ         ផ្តល់  ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ ដោយ - 
 ឡៃក  គៃះ របស់ លោកអ្នក  គឺនៅ  ឯ ទិសបស្ចិម  
ដូច្នៃះ   តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នឲៃយបាន ខ្ពស់។
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EUFA សម្រេច ផ្អាក ការ ប្រេកួត  Champions និង 
Europa League

 សហព័ន្ធកីឡា បាល់ ទាត់ សហ- 
ភាពអឺរ៉ុប  ហៅ កាត់ ថា UEFA បាន 
សមៃច បៃកាស ជាផ្លវូការឲៃយ  ផ្អាក ការ- 
បៃកតួ វគ្គ ផ្ដាចព់ៃត័ៃ ទាងំ  ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ 
Champions League និង Eu-
ropa League  ហើយការ សមៃច 
ផ្អាក ភា្លាមៗនៃះ ដោយសារ វិបត្តិ នៃ  
វីរុស កូរ៉ូណា  បាន រីក រាលដាល ហាក់ 
មិន ថមថយ សោះ។  

តាម ការ គៃង ទុក  ការ បៃកួត 
ដណ្ដើមពាន ដធ៏ជំាង គៃ បៃចាទំ្វបី អរឺ៉បុ 
គឺ UEFA Champions League 
ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ពៃ័តៃ នឹង បៃពៃឹត្ត ទៅ ក្នុង ទី- 
កៃុង Istanbul របស់ បៃទៃស តួកគី 
នា ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ ឧសភា ខណៈ ពាន 
លំដាប់ ទី ២ គឺ UEFA Europa 
League នឹង ធ្វើ ឡើងមុន ៣ ថ្ងៃ    នៅ 
ក្នុង ទី កៃុង Gdansk នៃ បៃទៃស 
ប៉ូឡូញ ។  

ទោះជា យ៉ាង ណា  ការ បៃកួត ទាំង- 
នោះ រួម ទាំង ការ បៃកួត កៃបខ័ណ្ឌ 
Champions League ក្នងុវគ្គ ផ្ដាច-់ 
ពៃ័តៃ ផ្នៃក នារី ផង ដៃល កាល ពី ដំបូង 
ឡើយ  បមៃុង រៀប ចំនៅ កៃុង វីយៃន 
របស់ បៃទៃស អូទៃីស នោះ នឹងតៃូវ 
ផ្អាក ជាបណ្ដោះ អាសន្ន ដោយ រង់ ចាំ 
ការ កំណត់ ពៃល វៃលា បៃកួត ជា ថ្មី ។ 

ទោះ មាន  សៃចក្ដី បៃកាស បញៃឈប់ 
រាល ់ការ បៃកតួបៃចាអំរឺ៉បុរបស ់UEFA 
ក ៏ដោយ   ក ៏ហាក ់មនិ បាន ធ្វើ ឲៃយ គៃប ់គ្នា 

ភា្ញាក់ផ្អើល នោះ ដៃរ ពៃះ ការ បៃកួត 
បាល់ ទាត់ ក្នុង លីក ជាចៃើន តៃូវ បាន 
បៃកាសផ្អាកបន្ត បនា្ទាបគ់្នា ជាពសិៃស 
កៃប ខ័ណ្ឌ ធំ ៗ   នៅ អឺរ៉ុប តៃម្ដង កៃយ 
មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ វីរុស កូរ៉ូ ណា 
នៃះដូច គ្នា ។  

កៃុម ការងារ ដៃល តៃូវ បាន បង្កើត 
ឡើង កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  កៃយ  ពី 
មាន  កិច្ច បៃជុំ រវាង អ្នក ពាក់ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់ នៃ  បាល់ ទាត់ នៅ  អឺរ៉ុប គឺ ដើមៃបី ធ្វើ- 
ការ  វិភាគ នូវ ជមៃើស  ដៃល អាច ទៅ រួច 
សមៃប់ រៀប ចំ ការ បៃកួត ជាថ្មី ។

នៅ ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស ផ្លូវ ការមួយ 
របស់ ខ្លួន UEFA បាន អះអាង ថា ៖  
«សហព័ន្ធ បាន  សមៃច ការ បៃកួត 
ជាបណ្ដោះ អាសន្ន សនិ ។ កៃមុ ការ ងារ 
របស ់យើង  បាន ចាបផ់្ដើម ធ្វើ ការ  ពនិតិៃយ 
កាល បរចិ្ឆៃទ ថ្ម ីហើយ សៃចក្ដ ីបៃកាស 
នឹង តៃូវ ធ្វើ ឡើង ក្នុង ពៃលវៃលាដ៏  
សមរមៃយមួយ » ។ 

សមៃប់ កៃប ខ័ណ្ឌ  Champions 
League ដៃល ពៃល នៃះ ឈាន ដល់ 
វគ្គ ១៦ កៃុម ចុង កៃយ ឃើញ ថា 
៨កៃុម បាន ធ្វើ ការ បៃកួត គ្នា រួច រាល់ 
ហើយ ក្នុង នោះ កៃុម ដៃល បន្ត ដំណើរ 
របស ់ខ្លនួ ទៅ វគ្គ បនា្ទាប ់មាន៤ កៃមុ ដចូ- 
ជា Paris Saint-Germain របស់ 
បៃទៃស បារាំង កៃុមរបស់ អុីតាលី  
Atalanta, Atletico Madrid ជាកៃមុ 
នៃ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ និងកៃុម របស់ 

បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ RB Leipzig ។   
ដោយឡៃកសមៃប ់ការ បៃកតួ  កៃប- 

ខណ័្ឌ Europa League ក ៏កពំងុ ស្ថតិ  
ក្នុងវគ្គ ដូចគ្នា ដៃរ ប៉ុន្តៃ មាន  តៃឹម ៦ គូ 
ប៉ុណ្ណោះ ដៃល បាន បញ្ចប់  បៃកួត ជើង 
ទី ១ របស់ខ្លួន ហើយជា លទ្ធផល កៃុម 
មា្ចាស់ ផ្ទះ Wolves បាន ស្មើ ១-១ 
ជាមួយ កៃុម Olympiacos ប៉ុន្តៃ 
Bayer បាន យក ឈ្នះ កៃុម ភ្ញៀវ 
Rangers ៣-១។

ចំណៃក កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ FC Basel 
បាន យក ឈ្នះ កៃុម Eintracht ៣-០ 
ខណៈ Man United បាន លត់ កៃុម 
LASK ៥-០ ហើយ កៃុម មា្ចាស់ផ្ទះ 
Roma បាន តៃឹមស្មើ ០-០ ជាមួយ 
កៃុម Sevilla ប៉ុន្តៃ វា បៃសើរជាង កៃុម 
Kobenhavn ដៃល បាន ចាញ់កៃុម  
Istanbul Basaksehir ១-០ នោះ 
លើ ទឹកដី ខ្លួន ឯង។

ដោយឡៃក សមៃប់ ការ បៃកួត  

Champions League ផ្នៃក នារី វិញ 
បាន ឡើង ដល់ វគ្គ៨ កៃុម ចុង កៃយ 
ហើយ ខណៈ បៃកួត ជើង ទី ១ គៃង 
ធ្វើនៅ ថ្ងៃ ទី ២៥ ខៃ មីនា ហើយ បៃកួត 
ជើង ទី ២ បៃុង រៀប ចំនៅ ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ 
មៃសា  ប៉ុន្តៃ គៃប់ ការ បៃកួត តៃូវ បាន 
បញៃឈប់ ដោយសារ ការ រាត តៃបត 
របស់វីរុស កូរ៉ូណា ដៃល ផ្ដាច់ ជីវិត 
មនុសៃស ជាង ១៦ ០០០ នាក់ ហើយ 
នៅ ទូ ទាំង ពិភពលោក ៕  VN

តពីទំព័រ ២៤...លុយ ពី ដាក់ 
ឈ្មោះ ធ្វើ ជា គណៈកម្មការ រៀប ច ំ
បៃ កួត ផង  បាន លុយ ពី ជាប់ គូ   
( ផ្គផូ្គង) ផង  ដៃល អ្នក ធំ ខ្លះ  និង  

អ្នក មាន ខៃសៃ  គឺ មាន ឈ្មោះ សឹង 
គៃប់ សង្វៀន   ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ 
ដោយ  បាន ខ្ទង់ ពី ២០០ ដល់ 
៣០០ ដលុា្លារ ។  ចណំៃក  ខ្ញុ ំ មាន 

កីឡាករ ខ្ទង់ ១០ នាក់  គឺ បាន 
រសំាយ ឲៃយ ពកួ គៃ  ទៅ រក ការងារ 
ធ្វើ  ឬ ទៅ សៃុក កំណើត អស់ 
ហើយ  ដោយ រំពឹង ថា  ស្ងប់- 

សា្ងាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺនៃះ  នឹង បាន 
តៃឡប់ មក ហ្វឹក ហាត់ វិញ » ។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ លោក សៃី  
សុខា  អ្នក គៃប់ គៃង កីឡា ករ 
នៅក្នុង ក្លិប ឃ្លាំង មឿង បាន  
និយយ ថា៖ « ខ្ញុំ ជួល ទី តាំង 
ហ្វឹក ហាត់ ក្នុង  ១ ខៃ ជាង ២០០ 
ដុលា្លារ  ហើយ ការ បៃ កួត កន្លង- 
មក  បាន ឲៃយ កីឡាករ ហូប ចុក 
សា្នាក់ នៅ  ទឹក ភ្លើង សម ល្មម  
ប៉ុន្តៃ នៅ ពៃល គៃ បិទ ការ បៃ កួត 
អ៊ចីងឹ  ខ្ញុ ំជរំញុ  ឲៃយ ពកួ គៃទៅ  រក ការ- 
ងារ ធ្វើ   ពៃះ ពួក គៃ ភាគ ចៃើន  
គ្មោន ផ្ទះ  នងិ ជា កនូ កពំៃ  ហៃត-ុ 
នៃះ នៅ តៃ បន្ត រស ់នៅ ក្នងុ ក្លបិ ជា 
ធម្មតា សិន ។ ខ្ញុំ មាន កីឡាករ 
បៃហៃល ១០ នាក់  ប៉ុន្តៃ ឥឡូវ 
ពួក គៃ   រកបាន  ការងារ សំណង់ 
ខ្លះ  និង ការ ងារ ជា ពលកម្ម ជា 
ជាង ដំឡើង សូ ឡា បាន ខ្លះ 
ហើយ  ដូច្នាះ  ទំនង អាច បន្ត 
ការ សា្នាក់ នៅ   ជា បណ្ដោះ- 

អាសន្ន បាន »។ 
ចណំៃក លោក  ធន ់ សភុា  គៃ-ូ 

បង្វឹក បៃដាល់ របស់ សមាគម 
កឡីា កង យោធ ពល ខៃមរភមូនិ្ទ  
នយិយ ថា ៖ « ទោះ អត ់មាន ការ- 
បៃ កួត  ហើយ កូន សិសៃស ខ្ញុំ ខ្លះ 
ទៅ សៃុក  ខ្លះ គ្មោន លុយ ទៅ 
សៃកុ  ខ្លះ នៅ ហបូ រមួ  នងិ សា្នាក-់ 
នៅ  រួម ក្នុង ក្លិប  ប៉ុន្តៃ មាន គ្នា តិច  
គ ឺមនិ អនញុ្ញាត ឲៃយ ហាត ់រមួ គ្នា ទៃ  
ដោយ ពួកគៃរត់  និង ហាត់ ខ្លះៗ 
តាម រៀងៗ ខ្លួន  ដើមៃបី ការ ពារ 
រោគ ឆ្លង នៃះ» ។

 ចំណៃក ក្លិប បៃដាល់ ប៉ៃន 
កាត់ គុន ខ្មៃរ  ដៃល គៃប់ គៃង 
មើល ការ ខសុ តៃវូ  ដោយ  លោក  
សន៊  អៃលតី  នោះ បាន បៃកាស 
រំសាយ អស់ ហើយ  តាំង ពី មាន 
សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ពី ការ ផ្អាក 
បណ្ដោះ អាសន្ន របស់ សហ- 
ព័ន្ធកីឡា បៃ ដាល់ គុន ខ្មៃរ  រួច 
មក។  ជុំ វិញ រឿង នៃះ លោក  

ស៊ន  អៃលីត បាន  និយយ  ថា៖ 
«យើង មាន លទ្ធភាព ឲៃយ សា្នាក់- 
នៅ ហបូ បាន  ប៉នុ្តៃ ការ បៃមលូ ផ្តុ ំ 
យើង ខា្លាច ឆ្លង ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់  
ហៃតុ នៃះ យើង បាន បៃកាស   
រំសាយ សិន» ។ 

 គរួ បញ្ជាក ់ថា   សមៃបជ់វីភាព 
កីឡាករ  និង គៃូ បង្វឹក កីឡា 
បៃដាល់ នៃះ គឺ  ភាគ ចៃើន គ្មោន 
មុខ របរ អ្វី ធំ ដុំ  កៃ ពី បៃដាល់ 
នោះ ទៃ  ហើយ បៃក់ ចំណូល 
បាន មក  គ ឺតៃមឹ តៃ បាន ហបូ ចកុ 
បៃចាំ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ។  កៃ ពី នៃះ 
ពួក គត់ រត់ កង់៣  និង ម៉ូ តូឌុប  
ប៉ុន្តៃ តាម កំណត់ តៃ  និងការ-  
អង្កៃត ជាកស់្តៃង គ ឺមាន តៃ មន្តៃ ី
ធំៗ មួយ ចំនួន ទៃ  ដៃល មាន 
បៃក ់ចណំលូ  ចៃើន  ដោយ សារ 
មាន ឈ្មោះ ធ្វើ គណៈកម្មការ 
បៃកួត ផង  និង មាន ឈ្មោះជា 
គណៈ កម្មការ  ផ្គូ ផ្គង ចៃើន នៅ 
តាម សង្វៀន ផង ដៃរ ៕ 

ការ ប្រកួត ជម្រះុវគ្គ ១៦ ក្រមុ  Champions League រវាង ក្រមុ Liverpool (ក្រហម) និង ក្រមុ Atletico Madrid។ រូបថត AFP

អ្នក ប្រេដាល់ភាគ ច្រេើន រក ការងារ លក់ពលកម្ម មិន បាន នៅ ព្រេល ក្លបិ បិទ

លោក ធន់ សុភា ព្រល ឡើង ឲ្រយ ទឹក ដល់ កីឡាកររបស់ខ្លនួ ក្នងុការ ប្រកួត នៅ សង្វៀន PNN។ រូប ឈន ណន



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  សៃប ពៃល ដៃល 
កៃមុជមៃើសជាត ិថ្នាល តៃវូ បាន 
ផ្អាក ឬពនៃយារពៃល  បៃមូល ផ្តុំ  
ហ្វឹក ហាត់ ស្នាក់នៅ និង ហូប- 
ចុក ជុំ គ្នា ហើយ ការ បៃមូល ផ្តុំ 
កៃុម ធំ ជមៃើសជាតិ ក៏    អាច នឹង 
តៃូវ បាន  ពនៃយា រពៃល ដៃរ នោះ 
អ្នក ជំនាញ កីឡាបាន ផ្តល់ ជា 
គំនិត ឲៃយ អត្តពលិក ទាំងអស់  
អាច ធ្វើការ ហ្វឹក ហាត់ ដោយ  
ខ្លួន ឯង នៅ តាម ផ្ទះរៀងៗ ខ្លួន 
ដើមៃបី រកៃសា បាន នូវ  គុណ ភាព 
ដៃល ពួកគៃ ធ្លាប់ មាន ចៀស- 
វាង សរី រាង្គកាយ របស់ ពួកគៃ 
វិវឌៃឍ ដូចនឹង មនុសៃស ធម្ម តា 

ដៃល មិន ធ្លាប់ ហាត់កីឡា។
  លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  ក្នុង នាម 

ជាអ្នក ជំនាញ កីឡា  ដៃល ឆ្លង 
កាត ់ការ ហ្វកឹ ហាត ់កឡីា  បៃយទុ្ធ 
តាំង ពី កុមារភាព នោះ បាន 
ចៃញ នវូ ទសៃសនៈ យោបល ់ ពៃម 
ទាំង បៃប់ ពី  វិធី ហាត់ ជា បៃចាំ  
ជា លក្ខណៈ  ឯក ជន របស់ កៃុម 
ជមៃើស ជាតិ  បនា្ទាប់ ពី ការ បៃ- 
មូល ផ្តុំ តៃូវ បាន ពនៃយា រពៃល  ឬ 
ផ្អាក  ដើមៃបី បង្ការ និង ទប់ ស្កាត់ 
ការ រីក រាល ដាលនៃ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ កៃុម ជមៃើស- 
ជាតិ  អាច រកៃសា កមៃិត បច្ចៃក- 
ទៃស (គុណផល) របស់ ខ្លួន  
ដើមៃបី តៃៀម  ការ បៃកួត សុី ហ្គៃម 
នានា  ពសិៃស សុ ីហ្គៃម លើក ទ ី

៣២  ឆ្នាំ ២០២៣ នៅ កម្ពុជា។
នៅ ក្នុងបទសមា្ភាសជាមួយ 

ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  
បាន  ផ្តល់ជា ខ្លឹម សរ ថ៖  «  ក្នុង 
នាម  ខ្ញុ ំជា អ្នក ដកឹ នា ំកឡីា  ដៃល 
ធ្លាប់ ហ្វឹក ហាត់ កីឡា បៃយុទ្ធ 
នោះគឺ កៃយ ពៃល បំបៃក ការ- 
បៃ មលូក ផ្តុ ំ អត្ត ពលកិ ទាងំ អស ់ 
អាច ហ្វឹក ហាត់ ផ្ទាល់ ខ្លួន បាន 
តាម វិធី អប់  រំកាយ  និង កីឡា  
ពិសៃស បៃភៃទ កីឡា បៃ យុទ្ធ  
មាន ដូច ជា  កីឡា បៃដាល់  
តៃកា្វានដ់ ូ យដូ ូ ចបំាប ់ ការា៉ាតៃដ ូ 
វ៉ូស៊ូ   រួម ទាំង កីឡា បាល់ ទាត់  
បាល់ ទះ  និង បាល់ បោះ  ជា- 
ដើម   ដៃល ពៃល បៃ កួត តៃូវ 
បញ្ចៃញ កមា្លាំង  និង ថម ពល 

ខ្លាំង» ។
 លោកអគ្គលៃខធិការ គណៈ-  

កម្មការ ធិការជាតិ អូឡាំពិក 
កម្ពុជា (NOCC) រូបនៃះ បាន 
បន្ត ថ ការ  ធ្វើ ចលនា កម្តៅ  
សច់ ដុំ  និង ហ្វឹក ហាត់ ជា បៃចាំ 
ដោយ ផ្ទាល់ ៗ  ខ្លួន  ក្នុង ១ ថ្ងៃ  
យ៉ាង ហោច ណាស់ ពៃឹក ២ 
ម៉ាង  និង ល្ងាច ២ ម៉ាង ដៃរ  
ដើមៃបី រកៃសា ភាព សុំ កមា្លាំង ថម- 
ពល សច ់ដុ ំ ទៅ តាម លក្ខណៈ- 
វិទៃយា សស្តៃ កីឡា  គឺ មិន អាច 
នៅ ស្ងៀម ធម្ម តា ដូច អ្នក មិន- 
មៃន កីឡា នោះ បាន ទៃ   ពៃះ 
ការ ខក ខន នាំ ឲៃយ ចលនា សច់- 
ដុ ំ គងំ ចលនា  ឈាម រត ់ឈាន 
ទៅ សភាព មនិ ធម្មតា  លុះ ដល ់
យើង ចាប់ ហាត់ វិញ  គឺ ដូច ស- 
ជាថ្មី អ៊ីចឹង ។ 

លោក វា៉ាត ់ចរំនី បាន បន្ថៃម 
ថ នៅ ពៃល ពៃឹក  យើង រត់ មួយ 
កន្លៃង ជាមួយ ការ  ធ្វើ ចលនា  
មាន វ៉ៃ កតា្តៅ និង  វ៉ៃ ខៃយល់  កុំ  ឲៃយ 

សច់ ដុំ សមៃក  ពៃះ កាល- 
ណា  យើង មិន ហាត់ វា នាំ ឲៃយ 
ភាព រហ័ស រហួន  តៃូវ ភ្លៃច 
ហើយ  នាំ ឲៃយមក នូវ ជំងឺ ខ្ជិល  
ទាងំ សច ់ដុ ំ នងិ  ខរួ កៃបាល ថៃម- 
ទៀត ។  ឧ ទាហរណ៍   កីឡា បៃ - 
យុទ្ធ  ដៃល បៃើ ថមពល ខ្លាំង 
ដូច ជា បៃ ដាល់ អាជីព ពិភព- 
លោក  គ ឺទោះ ប ីគត ់មាន កម្ម វធិ ី
បៃ កួត ៦ ខៃ  ឬ ១០ ខៃ ម្តង  ប៉ុន្តៃ 
ការ ហ្វឹក ហាត់  គឺ រាល់ ថ្ងៃ ជា- 
បៃចាំ  គៃន់ តៃ ពៃល ខ្លះ បន្ថយ- 
ម៉ាង  និង ជិត ដល់ ពៃល បៃ កួត  
បន្ថៃម ម៉ាង  ពសិៃស ក្នងុ ករណ ី
មិន បាន ហាត់  គៃ នៅ តៃ រកៃសា 
ការធ្វើ ឲៃយ មាន ចលនា យ៉ាង តិច 
បាន បៃក ញើស  ១ ម៉ាង ដៃរ ក្នងុ 
១ ថ្ងៃ ។ 

លោក  បាន បញ្ជាក់  ថ៖ «  នៃះ 
ជា ពៃល វៃល មួយ សំខន់  
ដៃល ខ្ញុ ំសមូ ផ្ញើ នវូ ខ្លមឹ សរ  ពៃម- 
ទាងំ ទៃសឹ្ត ីនៃ ការ ហ្វកឹ ហាត ់ដល ់
អត្តពលិក កៃុម ជមៃើស ជាតិ 

យើង ទាំង អស់ ដើមៃបី អនុវត្ត ឲៃយ 
បាន ខ្ជាប់ ខ្ជូន នូវ ការ ហ្វឹក ហាត់ 
លក្ខណៈ  ផ្ទាល់ៗ ខ្លួន ក្នុងការ-  
រកៃសា គុណ ភាព  សិទ្ធិផល  ឬ 
សកា្តៅនុពល ដៃល យើង ធ្លាប់ 
មាន  ហើយ នៅ ពៃល កៃសួង  
សុខភិបាល  លោក  គៃប់ គៃង 
ការរាតតៃបាត  មៃរោគ កូវីដ ១៩ 
នៃះ បាន  យើងនឹង  ចូល មក  
ហ្វឹក ហាត់ បៃមូល ផ្តុំ វិញ គឺ នឹង 
វិល មក ល្អ ធម្មតា វិញ» ។ 

លោក  វា៉ាត់  ចំរីន  បាន 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថ៖  « អត្តពលិក 
គរួ តៃ កុ ំចាក ចៃញ ទៅ កៃ ជបួ ជុ ំ
គ្នា ចៃើន  ក្នុង ពិធី អ្វី ដៃល នាំ ឲៃយ 
មាន ហានភិយ័ ខ្ពស ់ ក្នងុ ការ ឆ្លង  
គឺ តៃូវ  តៃៀម ខ្លួន ឲៃយ ល្អ  ចូល រួម 
ការ បៃកួត សុីហ្គៃម  ជា បៃ វត្តិ- 
សស្តៃ  ដៃល    កម្ពុជា  នឹង  ធ្វើ 
ជាមា្ចាស ់ផ្ទះ  ឆ្នា ំ២០២៣   ដោយ 
ខ្ញុំ រំពឹង ថ  រយៈ ពៃល មិន យូរ 
ទៀត ទៃ ដៃល មៃរោគ កូវីដ នៃះ  
នឹង ថម ថយ ទៅ វិញ» ៕  

សកម្ម ភាព ហ្វកឹ ហាត់ របស់ កេមុជមេើសជាតិតេក្វាន់ដូ ITF នៅ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ កន្លងមក។ រូប ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីវិធីអាចធ្វើឲ្រាយក្រាុម
អត្តពលិកនៅត្រារក្រាសាបានគុណភាព
ទោះបីជាការប្រាមូលផ្តុំត្រាូវបានផ្អាក

លោក វ៉ាត់ ចំរើន បាន ជំរុញ  កេមុជមេើសជាតិ ហ្វកឹ ហាត់  នៅ ផ្ទះ ដោយខ្លនួ ឯង ដើមេបី រកេសាគុណ ភាព។ ឈន ណន
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    អាល្លឺម៉ង់ៈ កៃុម Wolfsburg ដៃល 
លៃង នៅ Bundesliga   នៃ កៃប ខណ័្ឌ 
លំដាប់ កំពូលរបស់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ 
បាន តៃឡប់ ទៅ ហ្វឹកហាត់ វិញ ហើយ 
បើ ទោះ ជា ការ រាត តៃបាត នៃ វរីសុ ក ូរ៉ ូណា 
មិន ទាន់ ធ្លាក់ ចុះ និងបើទោះជាមាន  
ចំណាត់ការ ពី  រដា្ឋាភិបាល អាល្លឺម៉ង់ 
ដៃលដាក់  ឲៃយ មាន ការ នៅឃ្លាត ពី គ្នា ក៏ 
ដោយ ។ 

ជំងឺកូវីដ ១៩ កំពុង បន្ត ធ្វើ ទុក្ខ បុក- 
ម្នៃញ វិស័យ កីឡា នានា  ទូទាំង ពិភព- 
លោក ក្នុង នោះ កៃបខ័ណ្ឌ  Bundes-
liga ក៏ ជា លីក មួយ  ក្នុង ចំណោម លីក 
អាជីព ធំ ៗ ដទៃ ទៀត ដៃល សមៃច 
ផ្អាក ការ បៃកតួ  ដៃល  នៅ សល ់ កៃយ 
ការ ផ្ទុះឡើង នូវ ជំងឺ ឆ្លង ដ៏ សៃន គៃះ- 
ថ្នាក់ នៃះ ។  

សមៃប់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ មនុសៃស 
ជាង១២០ នាក់ តៃូវ បាន អះអាង ថ  
បាន បាត់ បង់ ជីវិត ក្នុង ចំណោម អ្នក- 
ឆ្លង យ៉ាង ហោច ណាស់  ២៩០០០ 
ករណី ហើយ សៃប ដៃល ពិភពលោក 
កំពុង តស៊ូ បៃយុទ្ធ បៃឆំង  និង  ទប់- 

ស្កាត ់ការ រាល ដាល នៃ វរីសុ ករូ៉ ូណា នៃះ 
លោក សៃី អធិការ បតី  Angela Mer-
kel    បាន ចៃញ សៃចក្ដី ណៃនាំ  មិន ឲៃយ 
មាន ការ ជបួ ជុ ំគ្នា ជា សធរណៈ លើស 
ពី ២ នាក់ ។

បើ ទោះ ជា មាន ការ បារម្ភ ទាំង នៅ 

ក្នុង បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់  និង ជុំ វិញ ពិភព - 
លោក ក៏ ដោយ ក៏ កៃុម Wolfsburg 
នៅ តៃ ចាប ់ផ្ដើ ម ធ្វើ ការ ហ្វកឹ ហាត ់ឡើង 
វិញដៃរ គៃន់ តៃ ថ  ពៃយា យម ចៃក 
ចៃញ ជាកៃុម តូចៗ  ទៅ តាម ចំនួន 
មនសុៃស   ដៃល អាច ធ្វើ បាន  ដើមៃបី ចៀស- 

វាង ការ នៅ ជុំ គ្នា ចៃើន ពៃក ។
ជាជា ង បៃើ បៃស់ កន្លៃង ហាត់ 

បៃណ  នៅ VfL-Center តៃមួយ 
នោះ កៃមុ Wolfsburg ដៃលបច្ចបុៃបន្ន 
ឈរ នៅ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី៧ ក្នុងតារាង 
ពិន្ទុ នៃ កៃបខ័ណ្ឌ ទី១ របស់ បៃទៃស 
អាល្លឺម៉ង់ បាន ឲៃយ កៃុម កីឡាករ របស់ 
ខ្លួន បៃើ បន្ទប់ ផ្លាស់ សម្លៀក បំពាក់៤ 
ផៃសៃង គ្នា ក្នងុ កឡីដា្ឋាន Volkswagen 
Arena ។

កៃយ វលិ តៃឡប ់មក ហ្វកឹ ហាត ់វញិ 
ខៃសៃ បៃយុទ្ធ  Daniel Ginczek បាន 
នយិយ ថ ៖ « ចៃបាស ់ណាស ់ពកួ យើង 
ទាំង អស់គ្នា ចូល ចិត្ត លៃង បាល់ ទាត់ 
តៃ ពួក យើង ក៏ តៃូវ តៃ ដឹង ដៃរ ថ ពួក- 
យើង  តៃូវ តៃ សមៃប ខ្លួន ជាមួយ នឹង 
ស្ថាន ការណ ៍ ដៃល  កពំងុ តៃ កើត មាន។ 
វា ជា ការងារ របស់ ពួក យើង  ដៃល តៃូវ 
ធ្វើ ឲៃយ រាង កាយ មាំទាំ ល្អ  មិន ថ ពួក- 
យើង ហាត់ នៅ ផ្ទះ ឬ ជា កៃុម តូច ៗ  
ដូចថ្ងៃ នៃះ។ គៃប់ កៃុម ទាំង អស់  ចៃក 
ពៃល ចូល កន្លៃង ហាត់ បៃណ ដោយ 
ឡៃក ពី គ្នា   ហើយ ពួក យើង ពៃយា យម 

ហ្វឹក ហាត់ពងៃឹង ជើង និងដង ខ្លួន » ។
កីឡាករ មានអាយុ  ២៨ ឆ្នាំ  សញ្ជាតិ 

អាល្លឺម៉ង់រូប នៃះ  បានបន្ត  ថ ៖  « ក្លិប 
បានបៃយ័ត្ន បៃយៃងខ្លាំងណាស់  
ដោយ ធ្វើ គៃប់ យ៉ាង ទាក់ ទង នឹង អនា - 
ម័យ ។ បន្ទប់ នៅ កីឡដា្ឋាន ធំ ៗ  ណាស់ 
ហើយ កៃុមនីមួយ ៗ  មាន បន្ទប់ ផ្លាស់ 
សម្លៀក បំពាក់ ផ្ទាល់ខ្លួន ដៃល វា 
អំណោយ ផល ឲៃយ កីឡាករទាំងអស់  
អាច អង្គយុ ក្នងុ គមា្លាតឆ្ងាយ ពគី្នា បាន ។  
គៃប ់គ្នា មាន របស ់បៃើ បៃស ់រៀង ៗ  ខ្លនួ  
មាន ដចូ ជា កនៃសៃង ជតូ ខ្លនួ នងិ កមៃល 
សមៃប់ ហាត់ ជាដើម » ។

កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga នៃ 
បៃទៃស អាល្លមឺង៉ ់គៃង នងឹ ចាប ់ផ្ដើម 
ការ បៃកួត របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ កៃយ 
ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ មៃស ខង មុខ ដោយ កៃុម 
Wolfsburg តៃូវ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទឹក ដី 
របស់ កៃុម Bayer Leverkusen តៃ 
ដោយសរ ស្ថាន ការ ណប៍ច្ចបុៃបន្ន  ការ- 
បៃកួត ដៃល តៃៀម ដំណើរ ការ ឡើង 
វិញនៃះ ទំនង ជា កើត ឡើង ដោយ 
លំបាក ណាស់ ៕ AFP/ VN

ក្រមុ wolfsburg បាន នំា គ្នា អបអរ ការរក គ្រប់បាល់ ក្នងុការ ប្រកួតកន្លងមក។ រូប AFP

Wolfsburg ចាប់ផ្ដើមហ្វកឹហាត់ឡើងវិញទោះជំងឺកូវីដមិនទាន់ធ្លាក់ចុះ

ក្រុងតូក្រយូ: បៃទៃស កាណាដា បាន 
បៃកាស  ដក ខ្លួន   ចៃញ  ពី  ពៃឹត្តិ ការណ៍ 
អូឡាំពិក   ទី កៃុង តូកៃយូ (Olympic 
TOKYO 2020) បៃទៃស ជប៉ុន  
ដោយសរ ការ ភ័យ ខ្លាច  ចំពោះ វីរុស 
កូរ៉ូណា  ខណៈ  នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី ជប៉ុន 
បាន សរភាព ថ  ការ ពនៃយា រពៃល អាច 
ជា រឿង ចៀស មិន ផុត  ហើយ គណៈ- 
កមា្មា ធកិារ អឡូាពំកិ អន្តរជាត ិ( IOC )  
បាន នយិយ ថ  ការ សមៃច ចតិ្ត គរួ តៃ 
កើត ឡើង  ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន 
សបា្តាហ៍ ទៀត ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ បៃទៃស អូសៃ្តាលី  ក៏ 
បាន បៃប់ អត្តពលិក របស់ ខ្លួន ផង ដៃរ 
ឲៃយ  តៃៀម សមៃប ់អឡូាពំកិ ទ ីកៃងុ តកូៃយ ូ
ឆ្នាំ ២០២១ ខណៈ  ការ រំពឹង ទុក  បាន 
កើន ឡើង ថ  ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា  ដៃល 
គៃង នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ 
កក្កដា នឹង តៃូវ បាន ពនៃយារ  ពៃល  
ដោយសរ  វិបត្តិ វីរុស ដៃល កំពុង តៃ  ធ្វើ 
ឲៃយ ពិភព លោកឈឺ កៃបាល  ។

ទាំង កៃុម មន្តៃី របស់ បៃទៃស  ជប៉ុន 

និង អូឡាំពិក មុន នៃះ បាន បៃកាន់ 
គោល ជំហររបស់ ខ្លួន យ៉ាង មុត មាំ ថ  
ការ បៃកួត  កីឡាអូឡាំពិក រដូវ ក្ដៅ មួយ 
នៃះ នឹង បន្ត ធ្វើ តាម ពៃល វៃលា គៃង 
ទុក ប៉ុន្តៃ ដោយស រ មាន ការ រិះ គន់ ពី 
សំណាក់ អត្តពលិក និង ស្ថាប័ន កីឡា 
ផៃសៃង ៗ  កាន់ តៃ កើន ឡើង  ក្នុង រយៈ 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ កៃុម មន្តៃី ដៃល 
ទទួល ភារកិច្ច រៀប ចំពៃឹត្តិការណ៍ ដ៏ 
ធនំៃះ ចាប ់ផ្ដើម ពចិារណា ព ីការ ពនៃយារ 
ពៃល ។

លោក  នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីShinzo Abe 
បាន  ថ្លៃង ទៅ កានស់ភា ថ ៖  «  បៃទៃស 
ជប៉ុន នៅ តៃ ប្ដៃជា្ញា រៀបចំ ពៃឹត្តិការណ៍ 
កីឡានៃះ ឲៃយ ចប់ទាំង សៃុង ប៉ុន្តៃ 
បៃសិន បើ មើល ទៅ ពិបាក  រឿង ពនៃយារ 
ពៃល គឺ ជា រឿង មិន អាច ចៀស ផុត 
ឡើយ ពៃះ  សុខភាព និង សុវត្ថិភាព  
របស់ អត្តពលិក ទាំងអស់ គឺ ជា បញ្ហា 
ទី ១ ដៃល តៃូវ ពិចារណា » ។    

 វា បាន កា្លាយ ជាការសមៃច ចិត្ត ដ៏ 
សខំន ់ លើក ទ ី២ ដៃល កើត ឡើង ក្នងុ 

រយៈ ពៃល តៃ ប៉នុា្មាន ម៉ាង  កៃយ IOC 
បានបៃប់ ថ  ការ ពនៃយារ ពៃល គឺ ជា 
ជមៃើស មួយ  ដៃល គួរ យក មក ពិចា រ- 
ណា ហើយ កាល បរិច្ឆៃទ សមៃច 
ចុង កៃយ តៃូវ ធ្វើក្នុង អំឡុងពៃល៤ 
សបា្ដៅហ៍ ទៀត ។  

ជាមយួ នងឹ បញ្ហា  ដៃល គៃប ់គ្នា កពំងុ 
រក ចៃក ចៃញ  កៃយ មាន កចិ្ច ពភិាកៃសា 
ជាបនា្ទាន់ មួយ នៃះ លោក Thomas 
Bach បៃធន IOC បាន សរសៃរ ក្នុង 
លិខិត បើក ចំហ មួយ ផ្ញើ ទៅ កាន់ 
អត្តពលកិ ទាងំអស ់ថ ៖  « ជវីតិ មនសុៃស 
គឺ សំខន់ ជាង អ្វី ទាំង អស់ ប៉ុន្តៃ ការ- 
រៀប ចំ ដំណើរ ការ ពៃឹត្តិការណ៍នៃះ ក៏ 
ចាំ បាច់ សមៃប់ យើង ដៃរ ។ ការ លុប 

ចោល នឹង មិន ជួយ ដោះ សៃយ បញ្ហា 
និងមិន ជួយ អ្វី ដល់ ពួក យើងឡើយ 
ហៃត ុ នៃះ ទើប វា មនិ ស្ថតិ ក្នងុ របៀប វារៈ 
របស់ ពួក យើង » ។

ពាក់ព័ន្ធទៅ នឹង ការ ដក ខ្លួនរបស់ 
បៃទៃស កាណាដា នៃះ គណៈ កមា្មា- 
ធិការ  អូឡាំពិក របស់ កាណាដា បាន 
ពនៃយល់ ហៃតុ ផល ថ ៖  « នៃះ មិន មៃន 
ការ បារម្ភ  តៃ ទៅ លើ សុខ ភាព អត្ត - 
ពលិក  នោះទៃ ប៉ុន្តៃ នៃះគឺ សុខភាព 
ជាសធរណៈ។ ជាមួយ ជំងឺ  កូវីដ១៩ 
និង ហានិភ័យ ជារួម មើល ទៅ វា មិន 
មាន  សុវត្ថិភាព សមៃប់ អត្ត ពលិក 
របស ់យើង ក ៏ដចូជា  កៃមុ គៃសួរ ពកួគៃ 
ពៃមទាំង បៃជា ជាតិ កាណាដា ទាំង- 

មូល  ហើយ វាជា ការ បៃថុយ បៃ ថន 
ខ្លាងំ ណាស ់ ក្នងុ ការ ជរំញុ  ឲៃយ អត្តពលកិ 
ទាំងឡាយ ហ្វឹកហាត់ ដើមៃបី ចូល រួម 
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ » ។ 

បៃទៃស កាណាដា  បាន សមៃច 
ដកខ្លនួ ព ីការ បៃកតួ កឡីាអឡូាពំកិ ឆ្នា ំ
២០២០ ដៃល គៃង នឹង ធ្វើ ឡើង 
នៅទកីៃងុ តកូៃយ ូ បៃទៃស ជប៉នុ បើ ទោះ- 
ជា មាន ការ សនៃយា ពី  IOC ថ  នឹង 
ពិភាកៃសា ឲៃយ បាន លម្អិត ចំពោះបញ្ហា  
ដៃល កពំងុ ចមៃងូ ចមៃស នៃះក ៏ដោយ  
ក្នងុ នោះ ការ ពនៃយា រពៃល កពំងុ តៃវូ បាន 
យក មក ពិចារណា ហើយ រំពឹង ថ  នឹង 
ធ្វើ ការ សមៃច នាអំឡុងពៃល៤ 
សបា្ដៅហ៍ ទៀត ៕ AFP/VN

ផ្ទាងំបា៉ាណូ ការ ប្រកួតកីឡា អូឡំាពិក ដ្រលដាក់ បង្ហាញ នៅ ពាស ព្រញ ប្រទ្រសជបុ៉ន ខណៈព្រតឹ្តកិារណ៍ ន្រះ អាច ត្រវូ ពន្រយារព្រល។ AFP

កាណាដាបានដកខ្លនួ
ពីកីឡាអូឡំាពិកខណៈ
ជបុ៉នថាការពន្យារព្ល
ទំនងដូចជាចៀសមិនផុត



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ក្រៅ ពី មាន រូប  សម្ផស្រៅសស្រៅស់ ស្អាត 
មាន សំនៀង  ពីរោះ តារា ចម្រៅៀងស្រៅី   ដ្រៅល  ឈរ-   
នៅ ជរួ  មខុ ន្រៅ  ផលតិ    កម្ម សន ់ដ្រៅ កញ្ញា សខុ ពសិ ី
ក  ៏ មាន សណ្តាន ចតិ្ត ល្អ ដ ៏ប្រៅព្រៅ  បា ន បរចិ្ចាគ ប្រៅក ់
ផ្ទាល  ់ ខ្លួន   ២ពាន់ដុល្លារ ដើម្រៅបី ចូល រួម គាំ ទ្រៅ ដល់ 
មូល  និធិ សប្រៅបុរសធម៌ ទប់ ស្កាត់ វីរុស កូរ៉ូណ  ឬ 
កូវីដ ១៩ នៅ ក្នុង ប្រៅទ្រៅស កម្ពុជា ។  
ន្រៅះ  បើ តាម សរ  ថ្ល្រៅង អំណរ គុណ ពី សំណក់-  

ខាង    សមាគម មិត្តសិល្រៅបៈ ស្ម័គ្រៅ ចិត្ត ជួយ សង្គម  
ដោយ  មាន  លោក ហ្រៅង ឡុង គឺ ជា អ្នក   កៀរគរ   
នោះ ហើយ បើ តាម ការ  សង្ក្រៅត  ឃើញនោះ គឺ  ថា  
តារា    ច ម្រៅៀង    ស្រៅី  ស្អាត  មាន សំឡ្រៅង    ស្រៅួយ ប្រៅចំ 
ផ លិត កម្ម សន ់ ដ្រៅ  សុ ខ ពិសី បាន    បរិច្ចាគ ប្រៅក់ 
ច្រៅើន   ជាង  គ្រៅ  បើប្រៅៀប   ក្នុង   ចំណោម សិល្រៅប   ករ - 
សិល្រៅបការិនី  ដ្រៅលបានបោះ ជំហាន   ដើរ  លើ វិថី 
សិល្រៅបៈ យូរ  យារ   មកហើយ    ដូចគា្នា  ។ 
ជាទូទៅ  ឃើញ  ក្រៅុម សិល្រៅបករ-សិល្រៅប ការិនី  ជា - 

ច្រៅើន  បាន  ផុស ផុល  បរិច្ចាគ ប្រៅក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន 
តាម  សទ្ធាជ្រៅះ ថា្លា   ឬ  តាម លទ្ធ ភាព   ដ្រៅល 
ខ្លនួ  អាចជយួ បាន មាន ចនំនួទកឹ ប្រៅក ់
បរិច្ចាគ   ចប់ ពី  ត្រៅឹមពី   ១០ដុល្លារ 
ឡើង  ទៅ រហូតទៅ ដល់  រាប់ពាន់  
ដុល្លារ ហាក់ដូចជា បាន បន្រៅសាប នូវ  
ព័ត ៌ មាន   ដ្រៅល ល្រៅច ធ្លាយ រឿង អ្នក- 
សិល្រៅប ៈ ខ្លះ ត្អូញ ត្អ្រៅរ រឿង បាត់ ប្រៅក់ - 
ចំណូល ពី សិល្រៅបៈ  នា ព្រៅលជួបវិបត្ត ិស្រៅដ្ឋ-  
កិច ្ចប្រៅប  ជា ទម្រៅង់ សកល  ដ្រៅល បាន - 
បង្ក ឡើង  ដោយសរ  វរីសុ ករូ៉ណូ  ឬកវូដី 
១៩  នោះ  ។ 
 លោក ហ្រៅង  ឡុង-  

តំណង ខាង សមាគម 
មិត្ត សិល្រៅបៈ ស្ម័គ ្រៅ ចិត្ត 
ជួយ  សង្គម  ក៏ បាន-  
ច្រៅញ  អរគុណ ដល់  
តារា ចម្រៅៀង   ស្រៅី- 
ដ្រៅល   កពំងុត្រៅ  កាក-់ 
កប  ការ ងារ សិល្រៅបៈ  
ថត ស្រៅបត៉  ពាណជិ្ជ- 
កម្ម  ធំៗ   តាំងពី ឆ្នាំ 
ចស ់  ចូល  ដល់ ឆ្នាំ- 
ថ្មី កញ្ញា សុខ ពិសី 
ថា ៖ «រូប សម្រៅប ត្តិ  ស្អាត  
ច្រៅៀងពីរោះ  ចិត្ត មនុស្រៅស- 
ធម៌   ស្រៅឡាញ់  គាត់- 
អត់? សូមគោរព អ រ-  
គណុ  ដលត់ារា ចម្រៅៀង 
កញ្ញា សខុ ពសិ ី ដ្រៅល  
បាន  បរិច្ចាគ ទឹក ប្រៅក់  
២០០០ដុល្លារ  ដើម្រៅបី 
ចូល រួមទប់ស្កាត់ ការ - 
រកី រាល ដាលន្រៅវរីសុ- 

COVID-19 ដ្រៅ ល តបតាម ការ អំពាវ- 
នាវ  ដ៏ ខ្ពង់  ខ្ពស់  របស់ សម្ដ្រៅច ត្រៅជោ- 
ហ៊ុន ស្រៅន នាយក រដ្ឋ មន្ត្រៅី ន្រៅ  
ព្រៅះ រាជា  ណ ចក ្រៅក ម្ពុជា »។ 
មួយ រំព្រៅចក្រៅយ មក  គ្រៅ ក៏ - 
បាន ឃើញ តារា ចម្រៅៀង ស្រៅី 
ប្រៅចំ ផលិត កម្ម  សន់ដ្រៅកញ្ញា - 
សខុ ពសិ ីបាន តប ជា សរ យា៉ាង  
ខ្លី  ទៅ លោក ហ្រៅង ឡុង  វិញផង-  
ដ្រៅរ   ថា៖ «ដោយ ក្តីគោរព និង ក្តី- 
ស្រៅឡាញ់! ស៊ូស៊ូ កម្ពុជា»។ 

 មុន ន្រៅះ  បន្តិច 
មហាជន ក៏ ទើប  
ត្រៅ បាន លន់ - 

មាត់ សរ - 
សើរ   រឿង  

ដ្រៅល តារា-  
ចម្រៅៀង ស្រៅី 

សំឡ្រៅង ស្រៅួយ 
ឈរ  ជើង  យូរនៅ  
លើ ទ្រៅនំ  សន់ដ្រៅ- 
កញ្ញា សុខ ពិសី 
ដ្រៅល  បាន បងា្ហាញ ពី 

ចំណប់ អារម្មណ៍ ខ្លួន- 
អាណិតអាសូរ និង ទទូច 
ឲ្រៅយ  មាន បញ្រៅឈប់ ការ ធ្វើ- 
បាប ទៅ ដល ់ សត្វ ឆ្ក្រៅ គ្រៅប ់
របូភាព ក្រៅយ ព ីរបូនាង 
ចណំយ ប្រៅក ់ផ្ទាល ់ខ្លនួ 
ដើម្រៅបី ទិញ សត្វ ឆ្ក្រៅ ចំនួន  
៨ ក្រៅបាល ពី ក្រៅុម ឈ្មួញ-  
កណ្តាល នៅ ខ្រៅត្ត កពំង ់ធ ំ
កាល  ពី ដើម ខ្រៅមីនា ឆ្នាំ 
២០២០ កន្លង មក  ៕

ស្រសី្អាត  សុខ ពិសី បរិច្ចាគ  
$២ពាន់  ទប់ស្កាត់ កូវីដ ១៩ 
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ការ  បេកួតបេដាល់ នៅលើ សង្វៀន ក្នងុ កេងុ ភ្នពំេញ កន្លងមក មុន ពេលតេវូ បន ផ្អាក គេប់សង្វៀន។ ឈន ណន

អ្នក ប្រដាល់ ភាគ ច្រើន រក ការងារ 
លក់ ពលកម្ម មិន បាន ព្រល ក្លបិ បិទ 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំពេញៈ   បនា្ទាប់ ពី ការ ប្រៅ កួត 
ប្រៅចំ សបា្តាហ៍   នៅ សង្វៀន ទូរ- 
ទស្រៅសន៍ ភ្នំព្រៅញ  ត្រៅូវ បាន ផ្អាក  
ដោយ គា្មាន កាលកំណត់ នោះ   
កឡីាករ  នងិ គ្រៅ ូបង្វកឹ មយួ ចនំនួ 
ធំ   ដ្រៅល ធ្លាប់ ទទួល បាន ប្រៅក់ 
ទ្រៅ ទ្រៅង់ ជីវភាព   ពី ការ ចូល រួម 
ប្រៅ កួត នោះ  ត្រៅូវ បង្ខំ ចិត្ត ទៅ 
ស្រៅកុ កណំើត ភាគ ច្រៅើន គ ឺ មាន 
កឡីាករ តចិ តចួ ណស ់ស្វ្រៅង រក 
ការ ងារ លក់ កមា្លាំង ពលកម្ម 
បាន នៅ ភ្នំព្រៅញ ។
 ជា មួយ គា្នា ន្រៅះ   មាន កីឡាករ  

ខ្លះ  កម្រៅសត់ រហូត ដល់ គា្មាន លុយ 
ហបូ បាយ  ស្រៅប ព្រៅល ដ្រៅល ក្លបិ  
របស ់ពកួ គ្រៅ ត្រៅវូ បាន  រសំយ  ឬ  
បិទ ជា ស្ថាពរ    មិន អាច ផ្ញើ ខ្លួន 
បាន ទៀតនោះ   ព្រៅះ  ជា ទូ ទៅ 
ក្លបិ ប្រៅដាល ់នមីយួៗ  ដ្រៅល មាន 
ទី តាំង ហ្វឹក ហាត់ ប្រៅ មូល ផ្តុំ 
កីឡាករ ភាគ ច្រៅើន បាន  ជួល ទី- 
តាំង គ្រៅ ហើយ កីឡាករ ល្រៅបីៗ 
ភាគ ច្រៅើន មក ពី ខ្រៅត្ត  សុំ ស្នាក់- 
នៅ ហ្វឹក ហាត់ ជា បណោ្តាះ- 
អាសន្ន  ដើម្រៅបី ទទួល បាន ប្រៅក់ 
ក្រៅយ ពី ការ ប្រៅ កួត   រួច ទើប 
ជួយ បង់ ស្រៅវា  តាម នោះ។ 
ជុំ វិញ បញ្ហា ន្រៅះ លោក  គង់  

ចន់ ធី ណ  ប្រៅធន   គ្រៅប់ គ្រៅង 
ក្លិប ចំនួន ២   គឺ មកុដ រាជ សីហ៍  
និង ក្លិប មិត្ត ប៉ូ លិស   បាន 

សម្រៅច បិទ កាល ពី ព្រៅឹក ថ្ង្រៅចន្ទ  
ដោយ សរ អត់ មាន ការ ប្រៅ កួត  
ហើយ ការ ហ្វឹក ហាត់ ត្រៅូវ បាន 
បញ្ចប់ ដូច គា្នា  ដោយ ឲ្រៅយ កីឡា- 
ករ ដោះ ស្រៅយ ជីវភាព  ឬ រក  
ការ ងារ ធ្វើ ផ្រៅស្រៅងៗ   ទៅ តាម 
លទ្ធភាព។ 
លោក  គង់  ចន់ ធី ណ  បាន 

និយាយ ថា ៖   «ខ្ញុំ ពុំ មាន លទ្ធ- 
ភាព  ផ្តល់ ការ ហូប ចុក ស្នាក់ នៅ 
ទៀត បាន    ព្រៅះ គា្មាន ប្រៅក់- 
ចណំលូ ព ីការ ប្រៅ កតួ ទ្រៅ  ដោយ- 
សរ   អាហារ   និង ការ ហូប ចុក 
ទំង ន្រៅះ  កន្លង មកបាន ពី ការ- 
ជួយ  របស់  កីឡាករ ខ្លះៗ  គឺ កាត់  
ប្រៅហ្រៅល ៥ ភាគរយ  ក្នុង ការ - 
ប្រៅ កួត១ លើក របស់ កីឡាករ។  
បន្ថ្រៅម ព ី ន្រៅះ យើង  មាន តម្ល្រៅ ក្លបិ  
ដោយ ១ប្រៅកួត  របស់ កីឡាករ 
មា្នាក់ បាន  ១៥ ដុល្លារ  ចំណ្រៅក 
ការ ប្រៅ កតួ ជា លក្ខណៈអន្តរជាត ិ 
គឺ ក្លិប ទទួល បាន ៣០ ដុល្លារ  
ដ្រៅល ធ្វើ ឲ្រៅយការ  ទ្រៅ ទ្រៅង់  លើ ការ- 
ចំណយ  បាន  ក្នុង លក្ខណៈ 
ជីវភាព សន្រៅសំ សំច្រៅ »។
 លោក បាន បន្ថ្រៅម ថា៖ «ប៉ុន្ត្រៅ 

ក្រៅយ   ផ្អាក ការ ប្រៅ កតួ  ចណំលូ 
ទំង នោះ ត្រៅូវ បាត់  គឺ ប្រៅក់- 
ឧបត្ថម្ភ គ្រៅូ បង្វឹក ក៏ គា្មាន  អ៊ីចឹង 
យើង ត្រៅូវ បង្ខំ ចិត្ត បិទ ត្រៅ ម្តង ទៅ  
ដើម្រៅបី ចូល រួម  កាត់ បន្ថយ បញ្ហា 
ជំងឺផង ។  ទោះ យា៉ាង ណ   កីឡា ករ 
លំដាប់ ជួរ មុខ  របស់ យើង មួយ 

ចំនួន   ដ្រៅល មាន ក្រៅប ខ័ណ្ឌ ជា 
មន្ត្រៅ ីនគរបាល រចួ ហើយ  ឬ មាន 
មុខ របរ ការងារនោះ    ជួប ការ- 
លបំាក តចិ តចួទ្រៅ  ប៉នុ្ត្រៅ កឡីាករ 
ណ  មាន កម្រៅតិ មធ្រៅយម  ឬ ក្រៅម 
មធ្រៅយម   ដ្រៅល មិន សូវ ល្រៅបី   គឺ 
ប្រៅឈម លំបាក ខា្លាំង ទៅ នឹង 
ជីវភាព »។ 
ចំណ្រៅក លោក  ម៉្រៅ  សុភា  

ប្រៅធន ក្លិប យុវ ច្រៅបារ អំពៅ  បាន  
ប្រៅប់  ថា ៖ «ការ បិទ ការ ប្រៅ កួត 
ន្រៅះ នាំ ឲ្រៅយ ខ្ញុំ បិទ ក្លិប ដ្រៅរ   ប៉ុន្ត្រៅ  
វា គា្មាន ប៉ះ ពាល់ អ្វី ធំ ដុំ នោះ ទ្រៅ   
ព្រៅះ ក្លិប របស់ ខ្ញុំ ន្រៅះ  ក្នុង ១ 
សបា្តាហ ៍ចប ់គ ូបាន ត្រៅមឹ មា្នាក ់ ឬ 
២ នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ  ហើយប្រៅក់-  
ចំណូល  សម្រៅប់  តម្ល្រៅ ក្លិប  បាន 
ត្រៅឹម ១៥  ទៅ ៣០ ដុល្លារ    ក្នុង 
១សបា្តាហ៍  គឺ គ្រៅន់ត្រៅ ទិញ ត្រៅ 
ម្ហូប ឲ្រៅយ កីឡាករ ហូប មិន គ្រៅន់ 
ផង  អ៊ចីងឹ អ្វ ីដ្រៅល សខំាន ់ ខ្ញុ ំចង ់
ឲ្រៅយ មាន ការ ផ្អាក ជា បណោ្តាះ- 
អាសន្ន  ដើម្រៅបី ការ ពារ ជំងឺ ឆ្លង 
កូវីដ ១៩  ព្រៅះ ការ ប្រៅ កួត  មិន 
ដឹង ថា កីឡាករ ណ មាន ផ្ទុក 
ម្រៅរោគ នោះទ្រៅ» ។
 លោក បន្ថ្រៅម ថា៖     « អ្វី  គួរ ឲ្រៅយ 

ស្តាយ  គឺ សម្រៅប់ ក្លិប ធំៗ  មាន 
កីឡាករ ល្អៗ   ប្រៅ កួត អន្តរជាតិ  
ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ ពី ៥នាក់  ទៅ 
១០ នាក់ឯនោះទ្រៅ    ដ្រៅល បាត់ 
ផល ប្រៅ យោជ ន៍ ធំ    ព្រៅះ ពួក- 
គាត់ បាន...តទៅ ទំព័រ ២១

កំពូល តារា ចមេៀងសេ ី នៅ ទេនំ 
សាន់ដេ កញ្ញា សុខ ពិសី បរិច្ចាគ  បេក់  
$២ពាន់ មូល និធិទប់សា្កាត់ កូវីដ១៩   ។ 

រូបថត ហុង មិនា
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