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គៃពូៃទៃយ ស្មគ័ៃចិត្ត ដៃល ចូលរួម បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺឆ្លង កូវីដ១៩  នៅក្នងុ ពិធី សំណៃះសំណាល កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ   ។ រូបថត SPM

ពាណិជ្ជកម្មទ្វេ-
ភាគីកម្ពជុានិង
ឥណ្ឌនូេសី៊កើន
ដល់$៧៩២លាន

ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ
កូវីដ១៩នៅបេ-
ទេសថេកើនឡើង
ដល់៩៣៥នាក់

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ ទំហំ ពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វេ- 
ភាគ ី  រវាង កម្ពជុា នងិ  ឥណ្ឌនូេស៊ ី  
កើន  ឡើង ដល ់កមេតិ ខ្ពស ់ប ំផត៊ 
ដល់  ជាង ៧៩២ លាន ដ៊លា្លារ  
កាល  ពី ឆ្នាំ ម៊ន  កើន ឡើង ៤៥, ៧ ៥   
ភាគ រយ ធៀបនឹ ង ឆ្នាំ  ២០ ១ ៨  
មានតម្លេ  ៥៤៣លាន ដ៊លា្លារ ។   
នេះ  បើ យោង...តទៅទំព័រ ១០

កៃងុ បាង កកៈ កេ សងួ សខ៊ា- 
ភិបាល កាល ពី ថ្ងេ ព៊ធ  បាន 
រាយការណ ៍ករណ ីឆ្លង កវូដី ១៩ 
ថ្មី ចំនួន ១០៧ នាក់  ដោយ បាន 
ធ្វើ ឲេយ ចំនួន អ្នក ឆ្លងកើន  ឡើង 
រហូត  ដល់ ៩៣៤ នាក់  ចំណេក 
ចនំនួ អ្នក ស្លាប ់ មនិ បេបេលួ ទេ 
នៅ តេឹម ៤ នាក់ ដដេល  ដោយ 
បាន ស្តី បន្ទោស ការ រាល ដាល 
ជំងឺនេះ  ជា សំខាន់ ទៅ លើអ្នក-
ដើរ លេងចូល ...តទៅទព័រ ១៥

លោកហ៊៊នសេនស្នើកេម៊អ្នកចេបាប់សិកេសា
ចេបាប់ក្នងុការដាក់បេទេសក្នងុភាពអាសន្នបើសិនការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩គ្មានបេសិទ្ធភាព

 នៀម   ឆៃង 
 
 ភ្នំ ពៃញៈ លោក  ហ៊៊ន  សេន  នាយក- 

រដ្ឋ មន្តេ ីនេ ពេះ រាជា ណា ចកេ កម្ពជុា  បាន 
ឲេយ កេម៊ អ្នក ចេបាប់ សិកេសា ចេបាប់ ដើមេបី  ពិចារ-  
ណា  ដាក់ បេទេស ក្នុង គេ មាន អាសន្ន   
បេ សិន បើ ការ អំពាវ នាវ របស់ លោក ក្នុង 
ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ ១៩  មិន មាន បេ- 

សិទ្ធ ភាព ។ 
  លោក  បាន ថ្លេង ដូច្នេះ  ក្នុង ពេល  

សំណេះ សំណាល ជា មួយ  កេ៊ម  គេូ  ពេទេយ 
ស្ម័គេ ចិត្ត ចូល រួម បេយ៊ទ្ធ បេ ឆំង ជំងឺ ឆ្លង 
កូវីដ ១៩   ចំនួន   ៤២២   នាក់   ម៊ន ពេល 
ពួក គេ  ចេញ បំ ពេញ ការងារ   ជា មួយ  
កេសួង  ស៊ខា ភិ បាល។  លទ្ធ ភាព ដាក់ 
បេទេស ក្នុង គេ មាន អាសន្ន នេះ  ធ្វើ- 

ឡើង មួយ ផ្នេក  ដោយ សរ តេ ការ អំពាវ- 
នាវ  របស់ លោក មិន មាន បេសិទ្ធភាព   
ដូច ជា ការ ឡើង ថ្លេ មា៉ាស ់ជា ដើម ។ 

  លោក   មាន បេ សសន៍ ថា៖   «ខ្ញុំ កំព៊ង 
ឲេយ ពិនិតេយ នូវ លទ្ធ ភាព មាតេ ២២ នេ  
រដ្ឋ ធម្ម ន៊ញ្ញ  ដើមេបី ស្នើ ស៊ំ ពេះ មហា កេសតេ 
ដាក់ បេទេស ក្នុង គេ មាន អាសន្ន។   ខ្ញុំ 
មិន ចង់ បេើ ទេ  ក៏ ប៉៊ន្តេ បើ ការ អំពាវ នាវ 

របស់ ខ្ញុំ គ្មាន បេសិទ្ធភាព   មាតេ ទី ២២  
ដេល ចេង ថា  ក្នុង បេទេស ដេល មាន 
មហន្ត រាយ  មាន ន័យ ថា  ការ ជួប នឹង 
គេះ អាស ន្ន  ពេះ មហា កេសតេ ទេង់ ដាក់ 
បេទេស ក្នងុ គេ មាន អាសន្ន ដោយ មាន  
ការ ឯក ភាព ពី នាយក រដ្ឋ មន្តេី  ពី បេធាន 
រដ្ឋ សភា  និង បេធាន ពេឹទ្ធ សភា។   ដូច្នេះ 
ខ្ញុំ ក៏ អាច ស្នើ ស៊ំ ...តទៅ ទំ ព័រ ២

រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេ ីហ៊ន៊ 
សេន បាន បេកាស ថា រដា្ឋាភបិាល បាន 
ទទលួ ថវកិា ចនំនួ  ជតិ ៩ លាន ដល៊ា្លារព ី
សបេបុរសជន ក្នងុ សេក៊  សមេប់ បេើ បេ ស់ 
បេយទ៊្ធ បេឆងំ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩ ដេល 
កំព៊ង រាតតេបាត ខណៈ កេសួង ស៊ខា - 

ភិបាល បាន រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង ជំងឺនេះ   
ជា បន្តបនា្ទោប់ ់។ 

ការ បេកាស របស ់លោក ហ៊ន៊ សេន  
ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ពធិ ីជបួ សណំេះ សណំាល  
ជាមួយ គេូ ពេទេយ ស្ម័គេ ចិត្ត បេមាណ 
៤២ ២នាក់ ម៊ន នឹង ចេញ បេសក កម្ម 
ជា មួយ កេសួង ស៊ខា ភិបាល ដើមេបី 
បេយ៊  ទ្ធ ជាមួយ ជំងឺកូវីដ ១៩ កាល ពី  

ថ្ងេ ព៊ធ។ លោក ថ្លេង ថា៖«មក ដល់ 
ពេល នេះ  ថវិកា នេ ការ ចូលរួម របស់ 
សបេបុរស ជន  បាន បេមាណ ជាជិត ៩ 
លា ន។ សូម អរគ៊ណ ជាមួយ នឹង ការ-  
អរ ពេះ គ៊ណ ចំពោះ ពេះ ករ៊ណា ពេះ-
មហាកេសតេ  ក៏ដូចជា សម្តេច ម៉េ ជាទី- 
សកា្ការៈ។ អរគណ៊ ចពំោះ សបេបរុស ជន 
នានា  ដេល បាន ចូលរួមមិន ថា ចេើន 

មិន ថា តិច។  នេះ បងា្ហា ញពី ទឹកចិត្ត ដេ ល  
ខ្មេរ ចេះ សេឡាញ់ គ្នា។ ថវិកា យើង ប៊៉ណ្ណេះ  
គេន់ តេ ពលរដ្ឋ របស់ យើង ចំនួន ទឹក - 
បេក់ ជាង  ៨លាន ដ៊លា្លារ ដេល ចូល 
(រមួ)  តេ ប៉ន៊ា្មាន ថ្ងេ ទេ ហើយ យើង នងឹ 
បន្ត ទទួល  ដោយ សរ ជំងឺ នេះ វា អត់ ទា ន់ 
ស្ងប់ ទេ»។ លោក  ហ៊៊ន សេន ថ្លេង ថា 
ពេះ មហា កេសតេី នរោត្តម ម៊និនាថ 

សហីន ៊កប៏ាន ពេះរាជ ទាន ថវកិា ចនំនួ   
២០ ម៊ឺន ដ៊លា្លារ ចំណេក ឯ  ពេះ ករ៊ណា 
ពេះបាទ សម្តេច ពេះ នរោត្តម សហី ម៊នី 
បាន ពេះរាជ ទាន  ថវិកា ចំនួ ន១០ម៊ឺន 
ដល៊ា្លារ។ លោក ថ្លេង ថារដា្ឋាភិបាល មិន 
ទាន់ បាន បេើ  បេស ់ថវកិា នេះ នៅ ឡើយ 
ទេពេះ រដា្ឋាភបិាល  តេវូរៀបច ំនវូ ថវកិា 
នេះ ។ បេសិន បើ ...តទៅទំព័រ  ៧ 

រដា្ឋាភិបាលទទួលបានថវិកាជិត$៩លានពីសបេបុរសជនក្នងុសេក៊ដើមេបីបេយ៊ទ្ធបេឆំាងជំងឺកូវីដ១៩

កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
ជំងឺកូវីដ១៩មិនប៉ះពាល់ដល់
ការសាងសង់កីឡដ្ឋានមរតក
តេជោ...ទំព័រ២២

រូបពលករខ្មេរគំរូទើបតេវិលពីថេ
ម្នាក់រស់នៅផ្ដាច់ខ្លួនពីគេួសារដើម្បី
បង្ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩...ទំព័រ ១៨



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

សៀមរាបៈ អាជ្ញាធរជតិ
អប្សរាបានធ្វើកំណាយប្-
សាទលល្រយៈពល្២ខ្មនុ
ព្លជួសជុលឡើងវិញឱ្យរួច-
ផុតពីហានិភ័យបន្ទាប់ពីរង
ការខូចខាតដោយសារកត្តា
អាកាសធាតុការបផំ្លាញដោយ
រុក្ខជតិ និងអាយុកាលរបស់
សំណង់។
តមទំព័រហ្វ្សប៊ុករបស់

អាជ្ញាធរជតិអប្សរាបានឲ្យដឹង
កាលពីថ្ងទ្ី២៣មនីថាការ-
ដ្ឋានកំណាយប្សាទលល្
បានចាប់ផ្តើមកាលពីពាក់កណា្តាល
ខ្មនីឆ្នាំន្ះដោយក្មុការ-
ងារជួសជុលប្សាទរបស់ន-
យកដ្ឋានអភិរក្សប្សាទក្នុង
ឧទ្យានអង្គរ និងបុរាណវិទ្យា-
បងា្ការន្អាជ្ញាធរជតិអប្សរា
បានរៀបចំពិធីក្ុងពាលីស្ន
ពន្សុំម្ចាស់ទកឹម្ចាស់ដីដើមប្ី
ធ្វើកំណាយស្វជ្វមុននឹង
ជួសជុលប្សាទន្ះឡើងវញិ។
អាជ្ញាធរជតិអប្សរាបានឲ្យ
បន្ថម្ថា៖«ប្សាទលល្កសាង
ឡើងដោយព្ះបាទយសោវរ្មន័
ទ១ីនចងុសតវតស្រ៍ទ៩ីន្គ.ស.
៨៩៣ដ្លមនទីតំងនៅ
កណា្តាលបារាយណ៍"ឥន្ទ្តដក"
ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្ះឥសូរ»។
លោកថូ ថុនបុរាណវិទូន្

នយកដ្ឋានអភិរក្សប្សាទ-
ក្នងុឧទ្យានអង្គរនិងបុរាណវិទ្យា-
បងា្ការន្អាជ្ញាធរជតិអប្សរា
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពីម្សិល-
មិញថាប្សាទលល្ស្ថិត
នៅខាងជើងផ្លូវជតិល្ខ៦
ត្ង់បង្គោលគីឡូម៉្ត្ល្ខ
១៣បត់ចុះចម្ងាយ៥០០ម៉ត្្
ពីផ្លវូជតិក្នងុភមូិលល្ឃុំប-្
សាទបាគងស្ុកប្សាទ-
បាគងខ្ត្តសៀមរាប។
លោកបានបន្តថាប្សាទ

ន្ះបានខចូខាតផ្នក្ខ្លះដល្
តម្វូឲយ្អ្នកជនំញធ្វើកណំាយ
ដើម្បីសិក្សាជមុនសិនមុនឈាន
ដល់គមង្ជសួជលុឡើងវញិ
ន្ផ្ទ្ប្សាទទាំងមូល។

លោកថាក្នុងរយៈព្លកំ-
ណាយន្ះនងឹត្វូបញ្ចប់នៅខ្
ម្សាខាងមុខដោយទទួល
បានកញ្ចប់ថវិកាពីរដ្ឋាភិបាល
និងមនមន្ត្ីបុរាណវិទ្យាចំនួន
៣នក់និងកម្មករកំណាយជង
១០នក់ចូលរួមក្នងុការងារន្ះ។
លោកថា៖«យើងសា្តាររៀបចំ
ប្សាទន្ះក្នងុបណំងលើក-
តម្ល្ឲ្យល្អឡើងវិញព្ះកាល-
ពីមនុយើងបានបោះបង់ចោល
និងបានរៀបចំសាងសង់សំណង់
ថ្មីលើប្សាទន្ះ។ដូច្ន្ះការ-
ធ្វើកំណាយន្ះគឺស្វង្រករចន-
សម្ព័ន្ធឡើងវិញលើខឿនប្-
សាទលល្ហ្នឹងឲ្យដឹងពីលិច
កើតជើងតប្ងូសនិមនុនងឹបន្ត
គម្ងសម្អាតជួសជុល»។
លោកអា៊ាដរិទ្ធអ្នកជំនញ

អាជ្ញាធរជតិអប្សរាបានប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ដ្រថា ការធ្វើ-
កំណាយប្សាទន្ះទើបត្
ចាប់ផ្តើមបាន១សបា្តាហ៍ដោយ
បានជីករណ្តាខ្លះៗនិងធ្វើការ
សកិស្ាជុវំញិបរិវណ្បស្ាទ។
ប៉ុន្ត្លោកថាអ្វីដ្លក្ុម-
កំណាយ បានជួបប្ទះគឺ
សំណង់ចាស់ដ្លបានសាង-
សង់ឡើងនៅក្នងុសមយ័បារាងំ
ដចូ្ន្ះទាមទារឲយ្មនការកាយ
ច្ញសិន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ឧបសគ្គ

គឺដោយសារត្មនការសាង-
សង់សំណង់នៅពីលើហ្នឹង
ហើយពីដើមមក រចនសម្ព័ន្ធ
ខ្លះបានខូចខាតដ្លទាមទារ
ឲ្យយើងមនការកាយកម្ទ្ច-
កម្ទីប្តុងចាស់ដ្លនៅលើ
ហ្នងឹចញ្ហើយបានយើងអាច
ធ្វើការស្វជ្វបាន»។
បើតមលោកអា៊ាដរិទ្ធក្

ពីប្សាទលល្ដ្លមន
សភាពចាស់ទុ្ឌទ្មនោះ
ក្មុអ្នកកណំាយបានសកិស្ាជ
ជហំានដបំងូឃើញមនដចូជ
ខ្លាងទា្វារព័ទ្ធជុំវិញប្សាទ
កម្លឥដ្ឋដ្លក្លជុំវិញ
ប្សាទនិងនៅតមកំព្ងជំុវិញ
ប្សាទដោយបច្ចប្ុបន្ននៅមន
បន្សល់សា្លាកសា្នាមខ្លះ៕
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លោក ហុ៊ន សែន  ស្នើកែមុ អ្នក ចែបាប់...
តព ីទ ំពរ័ ១...ព្ះមហាកស្ត្

សុំការឯកភាពពីប្ធានរដ្ឋ-
សភា ប្ធានព្ឹទ្ធសភា និង
ស្នើសុំព្ះមហាក្សត្ច្ញ
ព្ះរាជក្ឹត្យដក់ប្ទ្សក្នុង
គ្មនអាសន្ន»។
ប៉ុន្ត្លោកថ្ល្ងថា វិសាល-

ភាពន្មត្២២ន្ះមនិទាន់
មនច្បាប់មួយដោយឡ្ក
ដ្លកំណត់ពីវិសាលភាព
របស់វាទ្ ដូច្ន្ះហើយលោក
កំពុងឲ្យក្ុមការងារសិក្សាលើ
វិសាលភាពរបស់វា។
លោកថ្លង្ថា៖«ន្ះជការ-

ចនោ្លាះប្ហោងរបស់យើង
ដោយយើងមនិគតិថាបទ្ស្
របស់យើងអាចនឹងមនការ-
ដក់ប្ទ្សក្នងុគ្មនអាសន្ន។
បើដក់ប្ទ្សក្នុងគ្មន-
អាសន្ន សិទ្ធិសុីវិលត្ូវបាន
កាត់ហើយ។ជក់ស្ដង្បទ្ស្
ននបានយកវិធានការយក
ទាហានយកប៉ូលសិ។ប្ទស្
ខ្លះប្ជពលរដ្ឋមិនព្មសា្ដាប់
ដល់ព្លមិនព្មសា្ដាប់ប្ើ
ទាហានប្ើប៉ូលិស។ ប៉ុន្ត្
យើង យើងនិយាយគ្នាបាន។
ប៉នុ្ត្ខ្ញុំមនិចោលលទ្ធភាពដល្
ខ្ញុំនងឹប្ើបស្់នវូមត្ទី២២
ន្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។
លោកប្ប់ទៅអ្នកវិភាគថា

វិធីន្ះមិនម្នជការបង្ក្ប
ទៅលើមនុស្សនោះទ្ប៉ុន្ត្ជ
វិធានការកាពារមនុស្សកុំឲ្យ
សា្លាប់ដោយប្ើវធិានការតងឹរុងឹ
ខណៈប្ទ្សខ្លះបានអនុវត្ត
រួចហើយដូចជថ្និងឥណា្ឌា។
លោកព្លយថា បើសិនជ
ដក់ប្ទ្សក្នុងគ្អាសន្ន

ត្ូវបានធ្វើឡើងនោះនឹងមន
ការហាមជួបជុំ ហាមច្ញពី
ផ្ទះនិងការហាមជច្ើនទៀត
តមដ្លអ្នកច្បាប់អាចពិនិត្យ
ឃើញ។លោកចាត់ទកុថាការ
ដក់ប្ទ្សក្នុងគ្អាសន្នគឺ
ជការបងា្ខាំងមនុស្សក្នុងទ្ង់-
ទ្យធំស្បនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។
លោកថ្ល្ងថា៖«អ៊ីចឹងសុំ

អ្នកវិភាគកុំច្ញមកវិភាគថា
លោកហ៊ុន ស្នឆ្លៀតប្ើ
មត្ទី២២ដើម្បីបំពានសិទ្ធិ
ពលរដ្ឋ។កុំស្តង់ដ២ណាចិន
បិទហឺបុីនិងវូហានថាចិនរឹត-
ត្បិតដល់ប្ទ្សលោកខាង-
លិចបិទប្ទ្សថាអានោះ
វិធានការការពារជំងឺ។ កុំឲ្យ
ស្តង់ដទ្វ្»។
ទន្ទមឹនឹងលទ្ធភាពដក់បទ្ស្

ក្នងុគ្អាសន្នន្ះលោកហ៊នុ-
ស្នក៏ប្កាសពីយុទ្ធនការ
បន្តដ្លកម្ពុជត្ូវធ្វើដើម្បី
ប្យុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩នះ្។
វិធានការដ្លបានធ្វើហើយ
ត្ត្វូបន្តធ្វើតទៅទៀតនោះគឺ

ការពយ្ាយាមទប់សា្កាត់ការឆ្លងពី
ខាងក្និងយកចិត្តទុកដក់
ទប់សា្កាត់ការចម្លងខាងក្នុង។
បន្ថ្មពីលើន្ះ កម្ពុជមិន-

មនគោលការណ៍ជម្លៀស
និស្សិតកម្ពុជពីចិនកូរ៉្ និង
ប្ទ្សអាសា៊ាននិងប្ទ្ស
ដ្លមនជំងឺន្ះរាប់ទាំង
អាម្រិកនិងអឺរ៉ុបនោះទ្ពី
ព្ះការជម្លៀសពលរដ្ឋតឡ្ប់
មកវិញមនហានិភ័យនំជំងឺ
ចូលស្ុក។លោកស្នើសុំឲ្យ
និស្សិតខ្ម្រ១២នក់នៅអា-
ម្រិក កុំត្ឡប់មកវិញក្នុង
ព្លន្ះ។
កិច្ចការបន្ទាន់មួយទៀត

ដល្អាជ្ញាធរត្វូធ្វើគឺត្វូគប្-់
គ្ងពលករដ្លមកពីថ្
ដ្លបានចូលស្ុកខ្ម្ររួច-
ហើយ ដោយអាជ្ញាធរខ្ត្តត្ូវ
ចុះទៅតមផ្ទះហើយឲយ្ពកួគ្
នៅដច់ដោយឡ្កនៅតម
ផ្ទះ។ លោកដក់បញ្ជាឲ្យផ្អាក
ការបញ្ជូនមន្ត្ីច្ញទៅប្ជុំ
ខាងក្ហើយផ្អាកការប្ជុំ
អន្តរជតិទាំងអស់នៅកម្ពុជ។
សូម្បីត្កិច្ចប្ជុំកំពូលអាសុី-
អឺរ៉ុប (ASEM)ក៏អាចត្ូវ
ពន្យារផងដរ្ បើសា្ថានការណ៍
មិនមនភាពប្សើរឡើង។
លោកថា ការងារអាទិភាព

មួយទៀតគឺធ្វើការជមួយភាគី
ថ្ដើម្បីធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍ពល-
ករខ្ម្រប្កបដោយសុវត្ថិភាព
និងមនរបៀបរៀបរយដ្ល
អាចពិនិត្យសុខភាពបាន។
លោកថ្ល្ងថា៖«អាជ្ញាធរតម
ព្ំដ្នកម្ពុជ-ថ្ ត្ូវទទួល
ខសុត្វូលើការងារន្ះ។ឥឡវូ
អ្នកដ្លមករួចហើយគឺយើង
ត្ូវតមស្វ្ងរកអ្នកទាំងនោះ
ប៉ុន្ត្អ្នកដ្លមិនទាន់មក
ក្សួងការបរទ្សខ្ញុំប្គល់
ការងារឲ្យ។ យប់មិញប្គល់
ការងារឲ្យទៅ៤នក់សម្ដ្ច-
ក្ឡាហោមសខង្គឺបគ្ល់
ឲ្យបញ្ជាទៅខ្ត្តរបស់យើង។
ក្សួងការបរទ្សត្ូវធ្វើ
ការងារ(ជមយួ)ក្សងួការ-

បរទ្សថ្។ ក្សួងការងារ
ត្ូវធ្វើការងារទាក់ទងនឹង
ពលករ និងក្សួងសុខាភិ-
បាលធ្វើការទាក់ទងនឹងការ-
ពិនិត្យ[ជំងឺ]»។
លោកបានដក់បញ្ជា ឲ្យ

អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តរុករកអ្នក
ដ្លឆ្លងដ្លមិនទាន់បាន
ពិនិត្យ ហើយយកពួកគ្មក
ដក់នៅកន្លង្ពយ្ាបាលឬដក់
នៅដោយឡ្ក១៤ថ្ង្។ អ្នក-
ដ្លត្ូវតមរកគឺអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ជមយួអ្នកជងំឺ។នៅពល្តម
រកគត់ឃើញត្វូយកគត់ដក់
នៅដោយឡក្មនុពល្ដងឹពី
លទ្ធផលន្ការធ្វើត្ស្ត ប៉ុន្ត្
មិនទាន់បញ្ជូនចូលមន្ទីរព្ទ្យ
ទ។្ដោយសារមនការអនវុត្ត
លើសបទបញ្ជាដោយបានបទិ
ទំាងហាងលក់បាយ គុយទាវ
ហាងកាហ្វ្លោកហ៊ុនស្ន
បានរៀបរាប់សាជថ្មីអពំីកន្លង្
ដ្លត្ូវបិទ រួមមនការប្ជុំ
ការជួបជុំខាងសាសនគ្ប់-
ប្ភ្ទKTVក្លិបរាត្ី កន្ល្ង
កម្សាន្ត សារមន្ទីរ រោងភាព-
យន្ត ការប្គំតន្ត្ីនៅកន្ល្ង
សាធារណៈ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ត្សុំ

បញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មាន
ផ្នការបិទទីផ្សារលក់ដូរ
ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វ្
ពិស្សរោងចក្។ រាជរដ្ឋាភិ-
បាលនៅត្ប្រព្ធពិធីបុណ្យ
ចូលឆ្នាំត្ហាមការជួបជុំ
មនុស្សច្ើន។យកល្អសប្បាយ
ជមួយក្ុមគ្ួសារតមផ្ទះ
រៀងៗខ្លួន»។
លោកក៏ស្នើកុំឲ្យមនការប្ើ

អបិយជំនឿដើម្បីទៅបណ្ដ្ញ
ម្រោគកូវីដ១៩។ លោកស្នើ
ឲយ្អាជ្ញាធរផស្ព្វផស្ាយអពំីអន-
មយ័នងិឲ្យក្ុមហ៊នុរោងចក្
យកចិត្តទុកដក់សុខភាព
បុគ្គលិកនិងកម្មករឲ្យបាន
ខ្ពស់។ ព្លន្ះកម្ពុជមន
កន្លង្សមប្់ដក់អ្នកជងំឺនងិ
អ្នកដ្លត្ូវនៅដច់ដោយ-
ឡ្កជង៣០០០បន្ទប់។
លោកថ្ល្ងថា៖ «សារមួយ

ព្ឹកន្ះជអគ្គបញ្ជាការន្
យុទ្ធនការប្ឆំងកូវីដ១៩
ច្ញមកបញ្ជាហើយត្ង់ទៅ
អនុវត្តជក់ស្ដ្ងរបៀបណាគឺ
ក្សួងសុខាភិបាលយកទៅ
ធ្វើទៅ ប៉ុន្ត្ការចង្អុលទិសជ
ក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
នងិការបង្ចក្ធនធានរៀប-
ចំទតីងំមនអស់ហើយ។ន្ះ
ជដំណាក់កាលប្យុទ្ធដ៏-
ស្ួចស្ល់មួយហើយយើង
ជឿជក់ថា យើងនឹងឈ្នះលើ
កូវីដ១៩»៕

លោក ហុ៊ន សែន ថ្លែង ទៅ កាន់ កែមុ គែពូែទែយ ស្មគ័ែ ចិត្ត មែសិលមិញ ។ រូបSPM

អាជ្ញាធរជតិអបែសរាធ្វើកំណាយ 
បែសាទលលែមុនពែលជួសជុល

មន្តែីអាជ្ញាធរជតិអបែសរាកាត់ដើមឈើនៅបែសាទលលែ។ រូបអាជ្ញាធរជតិអប្សរា
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ឃុត សុភចរិយា 

ស្ទងឹត្រែងៈ តំណាង សហគមន៍  
ភូមិ កៃបី ជៃុ ំ ឃំុ កៃបាល រមាស  សៃកុ  
សៃសាន  ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  បាន 
និយាយ កាលពី ថ្ងៃទី២៤  មីនា  
ថា   ដើមៃបី បង្ការ ទប ់សា្កាត ់ការឆ្លង 
រីក រាលដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  អ្នក- 
ភូមិ បានសមៃច ហាមឃាត់ 
មនុសៃស ពី ខាងកៃ សហគមន៍  
ចៃញ-ចូល នៅក្នុង សហគមន៍ 
រប ស់ ពួកគៃ ជា បណ្ដោះ អាសន្ន។ 

លោក សុីឡា ផន  អាយុ ៦៥ 
ឆ្នាំ  ជាតំណាង សហគមន៍ ភូមិ 
កៃបី ជៃុំ  បានបៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ 
ថា  បនា្ទាប់ ពី មន្តៃី សុខាភិបាល  
រួម  ទាំង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ចុះ 
ផៃសព្វផៃសាយ អប់រំ ណៃនាំ អំពី វិធី 
បង្ការ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ 
១៩  អ្នកភូមិ កៃបី ជៃុំ  បាន ឯក-
ភាពគ្នា  បទិ ចៃក ចៃញ-ចលូ នៅ 
ក្នុង ភូមិនៃះ ជាបណ្ដោះ អាសន្ន  
ដើមៃបី បង្ការ មនុសៃស ពី ខាងកៃ 
សហគមន៍  ដៃល សងៃស័យ មាន 
ផ្ទុ ក ជំងឺ កូវីដ នោះចូលមក បង្ក 
ការ ឆ្លង រីករាល ដាល ដល់ មនុសៃស  
នៅ ក្នងុ សហគមន៍ របស់ ពួក គៃ។

លោក ផន អះអាងថា  ពលរដ្ឋ 

នៅ ក្នុង សហគមន៍ ភូមិ កៃបី ជៃុំ  
ភា គ ចៃើន ជា ជនជាតិ ភាគតិច 
ឡាវ  និង ព្នង។ លោក បាន 
និយាយ ថា ៖«តាម ជំនឿ ពី ដូនតា  
របស ់ពកួ យើង  បើ ក្នងុ ១ខៃ មាន 
អ្នកភូមិ ចាប់ពី ៣នាក់ ឡើង ទៅ 
សា្លាប ់បន្តបនា្ទាប ់គ្នានោះ  អ្នកភមូ ិ
ទាំង អស់តៃូវ នាំគ្នា រៀបចំ ពិធី 
បន ់សៃន ់ដល ់ពៃលងឹ ដនូតា នងិ 
អារ ុក អារក្ខ អ្នកតា មា្ចាស់ សៃុក  
ដើមៃបី សុំ សៃចក្ដី សុខ  ហើយ បើ 

មាន ជំងឺ រាត តៃបាត  គឺ តៃូវ នាំគ្នា 
ហាមឃាត ់មនសុៃស ព ីកៃ សហ- 
គមន៍ ចៃញ- ចូល នៅ ក្នងុ ភូមិ» ។

បើ តាម លោក សុឡីា ផន  នៅ 
ក្នុង  ខៃមីនា នៃះ  មាន អ្នកភូមិ ៣ 
នា ក់ បានឈឺ សា្លាប់  ដោយ ជំងឺ 
ផៃសៃងៗ  ប៉ុន្តៃ មិនពាក់ ព័ន្ធ  ជំងឺ 
កវូដី ១៩ នោះ ទៃ។ អ្នកភមូ ិមា្នាក ់
បានសា្លាប់ កាលពី ដើម ខៃមីនា  
ដោយ ជំងឺ គៃនុពោះវៀន  ចំណៃក   
មា្នាក់ ទៀត បានសា្លាប់ កាល ពី១ 

សបា្តាហ៍ មុន  ដោយ សារខៃយល់ គរ  
ឬ គំង បៃះ ដូង។ ចំណៃក អ្នកភូមិ 
មា្នាក់ ទៀត   ឈ្មោះ ប៉ម  អាយុ 
៥៨ឆ្នា ំ ជាជន ជាតិ ព្នង  បាន សា្លាប់  
កាលពី ថ្ងៃ ទី២៣  ខៃមីនា នៃះ  
ដោយសារ ជំងឺ រលាក កៃពះ។ 

លោក បញ្ជាក ់ថា ៖«មនុ ដបំងូ 
អ្នកភមូ ិយើង ឯកភាព គ្នា  បទិ តៃ 
ក្នងុ រយៈពៃល ២-៣ថ្ងៃ  ឬ តៃមឹ ១ 
សបា្ដាហ ៍ប៉ណុ្ណោះ  ប៉នុ្តៃ ពៃល នៃះ 
ការបិទ នោះ អាចនឹង អូស បនា្លាយ  

រយៈពៃល យូរ ពៃះ យើង បារម្ភ 
អ្នក មកពី កៃ សហគមន៍ នា  ំជំងឺ  
កវូដី ១៩  មក ចម្លង ដល ់អ្នកភមូ ិ
របស់ យើង»។

យា៉ាងណា ក៏ដោយ  លោក 
ចាន ់ ផល្ល ី សមាជកិ កៃមុបៃកឹៃសា 
ឃុំ កៃបាល រមាស  និយាយថា  
ការប ៃតិបត្តិ តាម ជំនឿ ត ពី ដូន- 
តា របស់ អ្នកភូមិ កៃបី ជៃុំ  ដោយ 
ធ្វើការ ហាមឃាត់ មនុសៃស ពី ខាង- 
កៃ ចៃញ ចូល នៅក្នងុ សហគមន៍ 
របស់ ពួកគៃ នាពៃល នៃះ  គឺជា 
រឿង ល្អ បៃសើរ បំផុត  ខណៈ 
ពល  រដ្ឋ  នងិ អាជា្ញាធរ នៅ ទទូាងំ- 
បៃទៃស កំពុង មមាញឹក ក្នងុ ការ- 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង  ការឆ្លង រីក រាល-  
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ពៃល ខ្លះ  
ការបៃតិបត្តិ តៃណម តាម ជំនឿ 
ព ី ដនូតា អាចជយួ ឲៃយ យើង ទាងំ- 
អស់    គ្នា នៅ សហគមន ៍ឬ ក្នងុ ផ្ទៃ 
បៃទៃ ស ទាំងមូល អាច គៃច ផុត 
ព ីការឆ្លង ជងំ ឺរាតតៃបាត ផៃសៃងៗ។ 
ពិសៃស ក្នងុ អំឡុង   ពៃលនៃះ មិន  
ចំពោះ តៃ បៃទៃស កម្ពុជា យើង 
ទៃ ពិភព លោក ទាំងមូល កំពុង 
បៃឈម ចំពោះ ការឆ្លង រីក រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ដៃលកើត 

ចៃញ មុន ដំបូង គៃ ក្នុង បៃទៃស 
ចិន »។ 

បើ តាម លោក ផល្លី  ក្នុង រយៈ- 
ពៃល បុ៉នា្មោន ថ្ងៃ ជាប់ គ្នានៃះ  អា- 
ជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន  បានសហការ 
ជាមួយ មន្តៃ ីនៃ មន្ទរី សុខាភិ បាល 
ខៃត្តស្ទឹងតៃង  ចុះ ផៃសព្វផៃសាយ 
អំពី វិធាន បង្ការ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង  
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅ ក្នុង សហគមន៍ មូលដា្ឋាន។ 
អាជា្ញា ធរ  បានអពំាវ នាវឲៃយ ពល- 
រ ដ្ឋ  អនុវត្ត វិធាន អនាម័យ សា្អាត 
ជាបៃ ចំា  ដោយ តៃវូ លាង សមា្អាត 
ដៃ នឹង សាប៊ូ ឬ អាល់កុល  មុន 
និង  កៃយ ពៃល ប៉ះពាល់ វត្ថុ អ្វី 
មួយ  ដៃល មិន សា្អាត។ 

តៃូវ រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព ពី 
មនុសៃស ដៃលមក ពី កៃ សហ-
គមន ៍ក្នងុ រយៈ ចមា្ងាយ យា៉ាងតចិ 
១,៥ម៉ៃតៃ។ តៃវូ រាយការណ ៍ជា 
បនា្ទាន់ ដល់ សមត្ថកិច្ច  បៃសិន 
បើ  ឃើញ ញាតិមិត្ត  បងប្អូន  
ដៃល ធ្វើ ចំណាក សៃុក ទៅ រក  
ការងរ ធ្វើ នៅ បៃទៃស ជិត ខាង  
ឬបណា្ដោ ខៃត្ត នានា  ដៃលមាន 
ផ្ទុះ ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ហើយ ពៃល ពួកគៃ តៃឡប់ មក 
ភូមិ សៃុក វិញ៕

ពលរដ្ឋនៅឃំុក្រែបាលរមាសបិទច្រែកហាមមនុស្រែសពីខាងក្រែចូលសហគមន៍ដើម្រែបីប ង្ការការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក

អ្នកភូមិនៅស្ទងឹត្រែងហាមអ្នកពីខាងក្រែចូលក្នងុសហគមន៍ដើម្រែបីបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

វីងផ្តល់ជូនការផ្ទេរបេក់ឥតគិតថ្លេទោះជាCovid-19 កំពុងរីករាលដាលក៏ដោយ
 ធនាគរ ឯកទៃស វី ង ( ខៃ ម បូ ឌា ) 

លីមីត ធី ត ចូលរួមចំណៃក បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ការរីក រាលដាល នៃ ជំងឺ និង 
ជួយ គំទៃ ដល់ អតិថិជន ទាំង ឡាយ 
ខណៈពៃលដៃល Covid-19 កំពុង 
រីក រាលដាល។ ឥឡូវនៃះ អតិថិជន 
របស់ វី ង អាច ផ្ទៃរបៃក់ ដោយ 
ឥតគតិថ្លៃ តាមរយៈ កម្មវធិ ីសា្មោត  ហ្វ ូន 
វី ង ដៃល ជួយ ឲៃយ ពួកគៃ ផ្ញើ បៃ ក់បាន 
យា៉ាង ងយសៃួល ដោយ មិន ចាំបាច់ 
ចាក ចៃញពផី្ទះ ទៅកាន ់មនសុៃស ជាទ-ី 
សៃឡាញ់ ដៃល កំពុង មាន តមៃូវការ 
ផៃសៃងៗ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគរ ឯកទៃស វ ីង បាន មាន បៃសា-
សន៍ថា ៖« សុខភាព  និង សុវត្ថិភាព 
របស់ សហគម ន៍ គឺជា អាទិភាព មួយ 
របស់ យើង ។ ស្ថិតក្នុង សា្ថានភាព 
ដៃល Covid-19  កពំងុតៃ រ ីរាលដាល 
នៃះតមៃូវ ឲៃយ មានការ ឆ្លើយតប ជា 
ចាំបាច់ ផងដៃរ ដើមៃបី ជួយ សមៃួល 
និង គំទៃ ដល់ ភា្នាក់ងរ វី ង ក៏ដូចជា 
អតិថិជន របស់ យើង នៅ ទូទាំង- 
បៃទៃស ។ យើង បាន ចាត់វិធានការ 
និង គោលនយោបាយ ផៃសៃងៗ ដើមៃបី 
ធានាថា សហគម ន៍របស់ យើង មាន 
សុវត្ថិភាព ។ ការផ្ទៃ របៃក់ ពី វី ង ទៅ 
វីង ដោយ ឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ កម្មវិធី 

សា្មោ ត ហ្វូ ន វី ង គឺជា វិធានការ មួយ 
ក្នុងចំណម វិធានការ ជាចៃើន ដៃល 
យើង កំពុង អនុវត្ត » ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់  បាន បន្តថា ៖   
« យើង សងៃឃមឹថា ការផ្តលជ់នូ នវូ សៃវា 
ដោយ ឥតគិតថ្លៃ នៃះនឹង ជួយ ដល់ 
អតិថិជន របស់ វី ង រាប់លាន នាក់ ឲៃយ 
អាច ផ្ញើ បៃក់ ទៅ មនុសៃស ជាទី សៃ-
ឡាញ់ របស់ ពួកគៃ ដៃល កំពុង ជួប 
បញ្ហា វិបត្តិ បាន » ។ 

 ធនាគរជាតិ នៃ កម្ពុជា ថ្មីៗ នៃះ 
បាន លើកទឹកចិត្ត ដល់ សា្ថាប័ន រាជ-
រដា្ឋាភិបាល សា្ថាប័ន មីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ 
និង សាធារណជន ទាំងឡាយ ឲៃយ 

រួមគ្នា បៃើបៃស់ សៃវា អៃ ឡិច តៃូ និ ក 
សមៃប់ធ្វើ បៃតិបត្តិការ ផៃសៃងៗ និង 
ទូទាត់ ការចំណាយ ។ 

 បើ យោងតាម អង្គការ សុខភាព 
ពិភពលោក មាន វិធី មួយចំនួន ដៃល 
ជយួ ការពារ ខ្លនួ ព ីការឆ្លង  Covid-19 
ដូចជា ៖ ការ លាងដៃ ជាមួយ សាប៊ូ  
ការ ខ្ទបម់ាត ់ នងិ ចៃមុះ ពៃលដៃល ក្អក 
ឬ កណា្ដោស់ ចៀសវាង ការ ប៉ះ ភ្នៃក 
ចៃមុះ និង មាត់ ពៃមទាំង រកៃសា ចមា្ងាយ 
ពីគ្នា យា៉ាងហោចណាស់ ១ ម៉ៃតៃ 
ជាដើម ។ 

 លោក មា៉ា នូ បាន កៃើនរំឭក ទៅ  
អ្នក ទាំងអស់គ្នា ឲៃយ មានការ យក- 

ចិត្តទុកដាក់ ខ្ពស់ ចំពោះ សុខភាព 
ដោយ លើ កឡើង ថា ៖« សមូអ្នក ទាងំ- 
អស់គ្នា ទៅ មណ្ឌល សុខភាព ដៃល 
នៅ ជតិ ខ្លនួ បផំតុ ជាបនា្ទាន ់បៃសនិបើ 
អ្នកមាន រោគសញ្ញា ឆ្លង Covid-19 ។ 
ការធ្វើ បៃបនៃះនឹង អាចជួយ ការពារ 
អ្នក និង កៃុមគៃួសារ របស់ អ្នក ពី 
ការឆ្លង Covid-19 បាន » ។ 

 កម្មវិធី សា្មោ ត ហ្វូ ន វី ង អាចជួយ អ្នក- 
បៃើបៃស់ មិន ឲៃយ ប៉ះ សាច់ កៃដាស 
បៃក ់ដោយផ្ទាល់ បាន ។ ការផ្ទៃរ បៃក ់
តាម បៃព័ន្ធ អៃ ឡិច តៃូ និ ក វា មិន ទាម-
ទារ ឲៃយ មនុសៃសមា្នា នៅកៃបៃរ គ្នា ឬកាន់ 
សាច់បៃក់ ដោយផ្ទាល់ ដៃល អាច 
បៃឈម នឹង ការចម្លង វរីសុ នោះឡើយ ។ 
កៃពី ផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ ដល់ សុខ-
ភាព កម្មវធិ ីសា្មោ ត ហ្វ ូន វ ីង អាច ផ្តលជ់នូ 
នូវ ភាពងយសៃួល ដល់ អ ថិ ជន ដៃល 
អាច ទិញ ទំនិញ និង សៃវាកម្ម ផៃសៃងៗ 
ដោយ តៃឹមតៃ បៃើ ចុង មៃមដៃ ចុច 
ទូរស័ព្ទ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 គៃនត់ៃ បៃើបៃស ់កម្មវធិ ីសា្មោ ត ហ្វ-ូ 
ន វី ង លើ ទូរស័ព្ទដៃ វៃឆ្លាត បៃជាជន 
នៅ ទូទាំងបៃទៃស អាច ទូទាត់ បៃក់ 
បានជា ចៃើនយា៉ាង មិន ថា ជាការ- 
បង់ថ្លៃ ទឹក ភ្លើង ការបញ្ចូល លុយ 
ទូរស័ព្ទ ការទូទាត់ ការចំណាយ 
ផៃសៃងៗ រាប់ ចាប់តាំងពី សៃវា ដឹក- 

ជញ្ជូន រហូតដល់ ហាង លក់ទំនិញ ។ 
 ដោយមាន អ្នកបៃើបៃស់ ជាង ៥ 

លាន នាក់ វី ង បាន វិ វត្ត ខ្លួន កា្លាយជា 
សា្លាក យីហោ មួយ ដៃល តៃូវ បាន គៃ 
ទទួលសា្គាល់ និង ទុកចិត្ត បំផុត ក្នុង 
ការ ផ្តល់ជូន សៃវាកម្ម ទូទាត់ បៃក់ 
តាម ទរូសព័្ទ ចលត័ នងិ អៃ ឡចិ តៃ ូន ិក 
ដោយបាន ចាប់ ដៃគូ ជាមួយ ពាណិ-
ជ្ជករ ជាង ៤មុឺន កៃុមហ៊ុន និង បាន 
សហការ ជាមួយ Mastercard, 
Western Union, MoneyGram, 
Wechat, និង Alipay ដើមៃបី 
ផ្តលជ់នូ ភាពងយសៃលួ ក្នងុ ការទញិ 
ទំនិញ តាម អុីនធឺណិត ។ 

 លោក មា៉ា នូ បាន មានបៃសាសន៍ 
ថា ៖ « វី ង ពិត ជាមាន មោទនភាព ក្នុង  
ការ គំទៃ តមៃូវការ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ 
បៃជាជន កម្ពុជា គៃប់ សៃទាប់វណ្ណៈ ។ 
មិន ថា មាន បញ្ហា បៃឈម យា៉ាង ណា 
ក៏ដោយ យើង នឹង កាន់តៃ រឹងមាំ 
នៅពៃលដៃល យើង រួមសហការ គ្នា 
បានល្អ » ។ 

 សមៃប់ អតិថិជន ដៃល តៃូវការ 
សាចប់ៃក ់នៅតៃ អាច ដក បៃក ់បាន 
យា៉ាង ងយសៃួល តាមរយៈ បណា្ដោញ 
ភា្នាក់ងរ វី ង ជាង ៧៥០០ កន្លៃង 
ទូទាំងបៃទៃស បើទោះបីជា នៅ ភូមិ 
ដាច់សៃយាល យា៉ាងណាក្តី ៕   

អត
្ថបទ

ពា
ណិ

ជ្ជក
ម្ម

ព្រែលន្រែះអតិថិជនវីងអាចផ្ទ្រែរប្រែក់ដោយឥតគិតថ្ល្រែតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វនូវីង។  



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនា
រដ្ឋមន្្ដីក្សួងយុត្ដិធម៌កាលពី
ថ្ង្ទី២៤ ខ្មីនាបានស្នើទៅ
ប្ធានសាលាដំបូង និងព្ះរាជ-
អាជ្ញាអមសាលាដំបូងខ្ត្ដកំពង់- 
ចាមឲ្យប្ដូរសមត្ថកិច្ចជំនុំជម្ះ
លើសំណំុរឿងព្ហ្មទណ្ឌករណី
គ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល្បាន
ចោទប្កាន់លោកគូ្បង្ៀន
នៅវទិយ្ាលយ័ឥន្ទ្ទវ្ីឈ្មោះអ៊ូ
ជលីពីបទបើកបរដោយធ្វស្-
ប្ហ្សបណ្ដាលឱ្យសា្លាប់អ្នក-
ដទ្មកសាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នំព្ញវិញដើម្បីធានាដំណើរ-
ការល្អន្យុត្ដិធម៌តុលាការ។
សំណើប្ដរូន្ះធ្វើឡើងក្យ-

ពីរដ្ឋមន្្ដីកស្ងួយតុ្ដធិម៌ទទលួ- 
បានពាក្យស្នើសុំប្ដូរសមត្ថកិច្ច
ចុះថ្ង្ទី១០ខ្កមុ្ភៈឆ្នាំ២០២០ 
របស់ម្ធាវីតំណងឈ្មោះអ៊ូ
ជលីនិងយោងមាត្១៩ន្
ច្បាប់ស្ដពីីការរៀបចំអង្គការតុលា-
ការឆ្នាំ២០១៤។សំណើដដ្ល
ន្ះបញ្ជាក់ថក្សួងយុត្ដិធម៌
បានទទួលលិខិតពីម្ធាវីតំណង
ដោយអាណត្ដិរបស់ឈ្មោះអ៊ូ
ជលីដល្ស្នើសុំប្ដរូសមត្ថកចិ្ច
ជនំុំជម្ះសណំុំរឿងពហ្្មទណ្ឌ
ល្ខ៤៩៩ចុះថ្ង្ទី១៧ខ្
សីហាឆ្នាំ២០១៩របស់សាលា-
ដំបូងខ្ត្ដកំពង់ចាមមកសាលា-

ដំបូងភ្នព្ំញវិញពាក់ព័ន្ធករណី
គ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ្លកើត 
ឡើងក្នងុភូមិអង្គរបានទី៩ឃុំអង្គរ- 
បានស្ុកកងមាស។លិខិតថ៖ 
«សាលាដំបូងខ្ត្ដកំពង់ចាមបាន 
ចោទប្កាន់ពីបទបើកបរដោយ-
ធ្វស្ប្ហ្សខ្ជខី្ជាមិនបុ្ងប្- 
យ័ត្នបណ្ដាលឱ្យសា្លាប់អ្នកដទ្»។
បើតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្្តី

ក្សួងយុត្ដធិម៌ឈ្មោះអូ៊ជលី
លើកឡើងថនាយកដ្ឋាននគរ-
បាលបច្ចក្ទស្និងវិទ្យាសាស្ត្
ន្ក្សួងមហាផ្ទ្បានធ្វើកោស- 
ល្យវិច័យហើយបញ្ជាក់ថឈ្មោះ 
អ៊ូជលីមនិមានការពាក់ព័ន្ធនឹង
ករណីគ្ះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខង
លើទ្ប៉នុ្ដ្អយ្យការអមសាលាដំបូង 
ខ្ត្ដកំពង់ចាមនៅត្ចោទប្កាន់
ឈ្មោះអូ៊ជលីដដ្ល។«ដោយ 
មិនជឿជក់លើសមត្ថកិច្ចសា-
លាដបំងូខត្្ដកពំង់ចាមនងិ(អ៊ ូ
ជលី)មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន
នៅភ្នពំញ្ពបិាកធ្វើដណំើរទៅ
មកដើម្បីអនុវត្ដនីតិវិធីរបស់
តុលាការកំពង់ចាមអូ៊ជលីបាន
សុំមកកស្ងួយតុ្ដិធម៌ដើមប្ីប្ដរូ
សមត្ថកិច្ចជំនុំជម្ះពីសាលា-
ដំបូងខ្ត្ដកំពង់ចាមមកសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញវិញ»។
លោកវង្សវឌ្ឍានាបញ្ជាក់ថ

ដើម្បីធានាដំណើរការល្អន្យុត្ដិ- 
ធម៌តុលាការតាមមាត្១៩
ន្ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការ

តលុាការកស្ងួយតុ្ដធិម៌សមូ
ចាត់បញ្ជនូពាក្យស្នើសំុប្ដរូសមត្ថ-
កិច្ចតុលាការខងលើនិងឯក-
សារពាក់ព័ន្ធជូនលោកប្ធាន
សាលាដបំងូនងិលោកព្ះរាជ- 
អាជ្ញាពិនិត្យចាត់ច្ងផ្ទរ្សមត្ថ-
កិច្ចសំណំុរឿងខងលើពីសាលា-
ដំបូងខ្ត្តកំពង់ចាមមកសាលា-  

ដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញវិញ។
កាលពីថ្ង្ទី៩ខ្មីនាបុគ្គ-

លិកលោកគ្ូអ្នកគ្ូនងិសិស្ស 
ចនំនួ១០០នាក់នៅវទិយ្ាល័យ
ឥន្ទ្ទវ្ីបានដក់ពាកយ្បណ្ដងឹ
ទៅលោកហ៊ុនស្នឱ្យជួយ
អន្តរាគមន៍ផ្ដល់យុត្ដិធម៌ដល់
ឈ្មោះអូ៊ជលី។បនា្ទាប់មកនៅ
ថ្ងទ្២ី៣ខ្មនីាលោកហូសទិ្ធ ី
នាយកខុទ្ទកាល័យលោកនា-
យករដ្ឋមន្្ដបីានច្ញដីកាបញ្ជូន  
សំណើកិច្ចសំុអន្តរាគមន៍ន្ះជូន 
រដ្ឋមន្្ដីក្សួងយុត្ដធិម៌ពិនិត្យ។
សណំើសុំអន្តរាគមន៍របស់គ្ូ

និងសិស្សន្ះសរស្រថ៖«សូម 
ម្តា្ដាអនុញ្ញាតគោរពជម្បជូន

សម្ដ្ចត្ជោដើម្បីស្នើសុំ
សម្ដ្ចម្តា្តាជួយអន្តរាគមន៍
ផ្ដល់យុត្ដិធម៌ ជូនលោកគ្ូ អ៊ូ
ជលីដ្លតូ្វបានព្ះរាជអា-
ជ្ញារងតបុឈនុឡងុរមួជមយួ
ចៅក្មសុើបសួរឈ្មោះសម័យ
លីនដនៅសាលាដំបូងខ្ត្ដ
កំពង់ចាមធ្វើការចោទប្កាន់

ថរថយន្តគាត់បានបកុមនសុស្
សា្លាប់យ៉ាងអយតុ្ដធិម៌ទាងំគា្មោន
ភស័្ដតុាងហើយរកស្ាទកុបក្-់
ធានាខ្លនួចំនួន១មឺុនដុលា្លារអា-
មរ្កិនងិរថយន្តមនិព្មដោះ-
លង្។ការចោទបក្ាន់ន្ះគឺ
ធ្វើឡើងដោយខ្វះវិជ្ជាជីវៈគា្មោន
មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ឡើយ»។
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពី

ការចុះស្វជ្វករណីគ្ះ-
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ខងលើន្ះរបស់
នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍
និងសណ្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈ
ន្អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល-
ជតិកាលពីថ្ង្ទី២ខ្មីនា
បង្ហាញថសំណំុរឿងនិងចំណត់-

ការន្ករណីន្ះមិនបានគូស
ប្លង់ដើមន្ទីតំាងគ្ះថ្នាក់តាម
ទម្ង់នីតិវិធីហើយមន្្ដីថ្នាក់សុ្ក 
ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការកសាង
សំណំុរឿងបញ្ជនូទៅកាន់តុលា-
ការ។នគរបាលខត្្ដកពំងច់ាម
ទទួលបន្ទុកផ្ន្កសណ្ដាប់ធា្នាប់
សាធារណៈកាលពថី្ងទ្២ី៤ខ្
មករាបានច្ញលិខិតស្នើសុំ
ការយោគយល់នងិអធយ្ាស័្យ 
ពីការធ្វ្សប្ហ្សរបស់ខ្លួន
ក្នុងការកសាងសំណុំរឿង។
លោកអូ៊ជលីបានថ្លង្ពីម្សិល- 

មិញថតុលាការខ្ត្ដកំពង់ចាម
បានកាត់ស្ចក្ដីដោយមិនបាន
យោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្វ- 
ជ្វរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាល
ចរាចរណ៍ និងសណ្ដាប់ធា្នាប់
សាធារណៈន្អគ្គស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលជតិនោះទ្ហើយនៅ
ត្បន្តចោទប្កាន់មកលើរូប-
លោកដដ្ល។លោកថ៖«ដូច្នះ្
មានន័យថ កាលណតុលាការ
នៅត្បញ្ជនូខ្ញុំមកជំនំុជម្ះនោះខ្ញុំ
នឹងទៅជជនជប់ចោទហើយ
កាលពីដំបូងឡើយគ្ន់ត្ជជន- 
សង្ស័យបុ៉ណ្ណោះ។ កាលដ្លខ្ញុំ
នៅជជនសង្ស័យតុលាការខ្ត្ដ
កំពង់ចាមគាត់មិនយករបាយការ-
ណ៍របស់សមត្ថកិច្ចក្សួងមហា-
ផ្ទ្ក្នងុការពិចារណដើម្បីដោះ-
បន្ទកុឱ្យខ្ញុំទ្ គឺគាត់នៅត្ដក់
បន្ទកុច្ះត្ពាក្យ២មា៉ាត់ចោទ

ហើយនិងលុយ»។«ខ្ញុំជឿជក់ថ
តុលាការរាជធានីភ្នព្ំញនឹងស្វង្- 
រកយុត្ដធិម៌ឱ្យខ្ញុំព្ះខ្ញុំមានសាក្សី
ចំនួន ១៤នាក់ និងសំអាងលើ
របាយការណ៍ស្វជ្វរបស់
សមត្ថកិច្ចក្សួងមហាផ្ទ្»។
យ៉ាងណក្តីលោកសសួឡា

ប្ធានសាលាដបំងូខ្ត្តកពំង-់ 
ចាមថ្លង្ពីម្សិលមិញថសំណំុ-
រឿងខងលើន្ះឈ្មោះជលី
បានដក់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ហើយ
បច្ចុបប្ន្នលោកកពំងុអនវុត្ដតាម
លិខិតរបស់រដ្ឋមន្្ដីក្សួង
យុត្ដិធម៌ដើម្បីចាត់ច្ងផ្ទ្រ
សំណុំរឿងន្ះទៅសាលា-
ដំបូងភ្នំព្ញវិញ។លោក
បន្តថ៖«កាលមុនយើងដក់
សវនាការម្ដងរួចហើយប៉ុន្ដ្
គាត់បានដក់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍និង
ដីកាដំណះស្យ។សវនា-
ការហ្នឹងត្ូវលើករង់ចាំស្ចក្ដី
សម្ចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍
សិន។ការចោទប្កាន់ហ្នងឹគាត់
មានម្ធាវីដ្រគាត់គួរយល់
ហើយការចោទប្កាន់ហ្នឹង
មិនទាន់មានទោសឯណ។
អ្នកដ្លសន្មតថមានទោស
លុះត្ត្តុលាការសម្ច
ចងុកយ្ចញ្ជសាលកម្
សា្ថាពរទៀតទើបចាត់ទុកថ
មានទោស។ រហូតដល់ដំ-
ណក់កាលជំនុំជម្ះក៏នៅត្
មិនទាន់មានទោសដ្រ»៕
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រដ្ឋមន្ត្រយុីត្តធិម៌ស្នើតុលាការខ្រត្តកំពង់ចាមឲ្រយផ្ទ្រររឿងគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍១មកភ្នពំ្រញ

នៀម ឆេង

ភ្នំពេញៈ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ-
ព្ញបានសម្ចផ្អាកសវនាការជំនំុ-
ជម្ះសណំុំរឿង«សន្ទដិ្ឋភាពជមយួ
បរទ្ស»លើលោកកឹមសុខ
ប្ធានអតីតគណបក្សសង្គ្ះជតិ
តាមការស្នើសុំរបស់ភាគីសហម្ធាវី
ទាំងសងខងដោយសារត្ការរីក-
រាលដលន្ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកកូយសៅប្ធានក្ុមប្ឹក្សា

ជំនំុជម្ះកាលពីថ្ង្អង្គារបានសម្ច
យល់ព្មពន្យារព្លដំណើរការជំនំុ-
ជម្ះសណំុំរឿងលោកកមឹសខុតាម
ការស្នើសុំរបស់សហម្ធាវីតំណង
រដ្ឋាភិបាលនិងសហម្ធាវីការពារក្ដី
លោកកឹមសុខ។យោងតាមចំណរ
របស់លោកនៅលើពាក្យស្នើសុំពន្យារ
ព្លលោកកូយសៅសរស្រថ៖
«ឯកភាពតាមពាកយ្សុំដោយឲយ្ពនយ្ារ
ពល្រហតូដល់មានការជូនដំណឹងអពីំ
កាលបរិច្ឆ្ទថ្ង្សវនាការជថ្មី»។
ពាកយ្ស្នើសុំពនយ្ាររបស់សហមធ្ាវី

រដ្ឋាភិបាលបានសរស្រថ៖«ដោយ
ពល្បច្ចបុប្ន្នន្ះគឺកពំងុស្ថតិនៅក្នងុ

សា្ថានភាពផ្ទុះជំងឺរាលដលកូវីដ១៩
(ជជំងឺកាចសាហាវនិងមានភាព-
ងយសួ្លក្នងុការឆ្លង)រាជរដ្ឋាភិបាល
និងបណ្ដាប្ទ្សនៅទូទាំងសកល-
លោកកំពុងរួមគា្នាយ៉ាងយកចិត្តទុក-
ដក់ប្យុទ្ធប្ឆំងនឹងការរីករាលដល
ន្ះដោយក្នងុនោះមានការដក់បម្ម  
ហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំគា្នាច្ើន 
ហើយម្យា៉ាងទៀតនៅក្នងុបន្ទប់សវនា- 
ការគឺមានភាពតូចចង្អៀតដ្លមិន
អាចអង្គុយក្នុងចមា្ងាយ២ម៉្ត្ ដូច
តាមការណ្នាំរបស់ក្សួងសុខ-
ភិបាលនោះទ្»។
ពាក្យស្នើសុំបន្តថ៖ «ដូច្ន្ះដើម្បី

ចៀសវាងក្នងុការឆ្លង និងដើម្បីកំុឲ្យប៉ះ-
ពាល់ដល់ផលប្យោជន៍កូនក្ដីយើងខ្ញុំ
សូមលោកប្ធានម្តា្តាយោគយល់
និងអធ្យាស្័យក្នុងការពន្យារព្ល
សវនាការក្នុងសំណុំរឿងខងលើទៅ
ថ្ង្ក្យសិន»។
ចំណ្កលិខិតស្នើសំុរបស់សហ-

ម្ធាវីលោកកឹមសុខក៏បានលើក-
ឡើងពីមូលហ្តុស្ដៀងគា្នាន្ះដ្រ
ដោយស្នើឲ្យប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាជំនំុ-
ជម្ះចូលរួមជមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នងុ

ការទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩តាមរយៈការ-
លើកព្លសវនាការទៅថ្ង្ក្យ។
សំណុំរឿង«សន្ទិដ្ឋភាពជមួយ

បរទ្ស»ដ្លចោទលើលោកកឹម
សុខបានដំណើរការជំនុំជម្ះអស់
ជច្ើនសបា្ដាហ៍មកហើយគតិចាបព់ី
ថ្ង្ទី១៥ខ្មករាឆ្នាំ២០២០មក។
នៅថ្ង្សវនាការចុងក្យកាលពី
ថ្ង្ទី១២ខ្មីនាសវនាការបានផ្អាក

នៅព្លសួរដ្ញដោលបានឈាន
ដល់ការបង្កើតគណបកស្សង្គ្ះជតិ
ដោយតុលាការគ្ងនឹងបន្តនៅថ្ង្
ពុធនិងថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ន្ះ។
លោកកឹមសុខបានថ្ល្ងនៅលើ

ទពំរ័ហ្វស្ប៊កុរបស់លោកកាលពីថ្ង្
អង្គារដោយថ្លង្អំណរគុណដល់ពលរដ្ឋ
ខ្ម្រនៅក្ប្ទ្សដ្លមានចិត្ត
សប្បុរសធម៌ធ្វើវិភាគទានថវិកាផ្ទាល់-

ខ្លនួសរបុចនំនួ៥០០០ដលុា្លារអាមរ្កិ
តាមរយៈរូបលោកដើម្បីចូលរួមប្យុទ្ធ
ប្ឆំងនឹងការរីករាលដលន្ជំងឺ
កូវីដ១៩នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជ។
លោកសរស្រថ៖«ពឹ្កមិញន្ះខ្ញុំ

បានប្គល់ថវិកាសប្បុរសធម៌ន្ះជូន
ទៅគណៈកម្មការជតិប្យុទ្ធនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩រួចហើយ។ខ្ញុំសូមកោត-
សរសើរនូវសនា្តានចិត្តច្ករំល្ក
អាណិតស្ឡាញ់ខ្មរ្ដូចគា្នាក្នងុគ្
អាសន្នន្ះ ទោះបីបងប្អនូក៏កំពុងជួប
ការលំបាករៀងៗខ្លនួព្លន្ះផងដ្រ
ក៏ដោយ»។
កាលពីថ្ង្ចន្ទលោកកឹមសុខ

កប៏ានថ្លង្តាមហ្វស្ប៊កុរបស់លោក
អំពីជំងឺន្ះដោយលោកអំពាវនាវជ-
ច្ើនចណំចុរមួទាងំស្នើឲយ្ជយួលើក-
ទឹកចិត្តនិងកោតសរសើរដល់សមត្ថ-
កិច្ចដ្លខិតខំប្ឹងប្ងធ្វើការលះ-
បង់បំព្ញការងរដ៏លំបាកនិងគ្ះ-
ថ្នាក់ន្ះ។លោកក៏បានស្នើដ្រថ៖
«សូមកុំបំភ្ល្កុំបំប៉ាងព័ត៌មាននិងក៏
កុំលាក់បាំងព័ត៌មានពិត។សូមកុំ
ប្កាន់និនា្នាការនយោបាយនិងកុំរីស-
អើងគា្នាឲ្យសោះ»៕

លោក កឹម សុខា ពេល ទៅ សាលា ដំបូង រជ ធានី កាលពីខេ កុម្ភៈ។ រូបថតហ្ងជីវ័ន

តុលាការផ្អាកការជំនំុជម្រះសំណំុរឿងលោកកឹមសុខាដោយសារការរីករាលដាលកូវីដ១៩

ដូច្នេះ មាន ន័យ ថា កាល ណា តុលាការ នៅ តេ 
បញ្ជូន ខ្ញុំ មក ជំនុំ ជមេះ  នោះ ខ្ញុំ នឹង ទៅ ជា ជន ជាប់ ចោទ  
ហើយកាលពី ដំបូង ឡើយ  គេន់ តេ ជា ជន សងេស័យ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ កាល ដេល ខ្ញុំ នៅ ជា ជន សងេស័យ តុលាការ ខេត្ត 
កំពង់ ចាម  គាត់ មិន យក របាយការណ៍  របស់ សមត្ថ កិច្ច ...
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ប្រកាសចាត់វិធានការច្របាប់ទៅលើការផ្រសាយ
លក់សារធាតុដ្រលថាជាថា្នាសំម្លាប់វីរុសកូរូ៉ណា

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ កៃសួង សុខា ភិបាល 
បៃកាស ហាម ឃាត់  និង អនុវត្ដ 
វិធាន ការ ចៃបាប់ លើ គណនី ហ្វៃស- 
បុ៊ក មួយ ឈ្មោះ Eva Cambodia 
កៃយ ពីហ្វៃស បុ៊ក នៃះ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
លក់ សារ ធាតុ  Chloramine B 
ថា ជា ថា្នាំ សម្លាប់ មៃរោគ កូរូ៉ណា  
ដោយ កៃសួង អះអាង ថា សារ ធាតុ 
នៃះ គ្មោន លៃខ បញ្ជិកា  និង គ្មោន 
ការទទួល សា្គាល់ ពី កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល  ឬ សា្ថា ប័ន មន សមត្ថ កិច្ច 
ណា មួយ ឡើយ។

សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ មន របស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល  កាលពី ថ្ងៃ 
ទី២៤  មីនា  ស្ដពីី «ការហាម ឃាត់ 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ Chlora mine 
B គ្មោន លៃខ បញ្ជកិា  និង គ្មោន ការ- 
ទទួល សា្គាល់ ពី កៃសួង សុខា ភិ- 
បាល » បាន បៃប់ សាធារ ណ ជន  
ទំាង អស់ ថា  តាម ការ ពិនិតៃយ ឃើញ 
លើ បណា្ដាញ សង្គម ហ្វៃស បុ៊កមន 
គណនី ឈ្មោះ Eva Cambodia 
កំពុង ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់  Chlora 
mine  B គ្មោន លៃខ បញ្ជកិា និង 
គ្មោន ការ ទទួល សា្គាល់ ពី កៃសួង 
សុខាភិបាល  ហើយ ថៃមទំាង បាន- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ថា ជា ថា្នា ំសម្លាប់ មៃរោគ 
Coronavirus ទៀត ផង ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌មន  បញ្ជាក់ 
ថា  អនុលោម តាម ចៃបាប់ ស្ដពីី ការ- 
គៃប់ គៃង ឱសថ និង ចៃបាប់ ស្ដីពី 
វិសោធនកម្ម ចៃបាប់  ស្ដពីី ការ គៃប់- 
គៃង ឱសថ  តមៃវូ គៃប់ ផលិត ផល 
ឱសថ ទំាង អស់  តៃវូ ចុះ បញ្ជកិា ពី 
កៃសួង សុខា ភិបាល  និង រាល់ ការ- 
នំាចូល នូវ ផលិត ផល ទំាង នៃះ តៃវូ 
មន ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ នំា ចូល ពី 
កៃសួង សុខាភិបាល  ហើយ ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱសថ  និង ផលិត ផល 
ដៃល មន គុណ ភាព ក្នងុ ការ បង្ការ  
ឬ ពៃយាបាល ជំងឺ តៃូវ មន ចៃបាប់ 
អនុញ្ញាត ពី កៃសួង សុខា ភិបាល 
ផង ដៃរដើមៃបី ឱៃយ កៃសួង សុខាភិ- 
បាល មន លទ្ធភាព ពិនិតៃយ ពី ខ្លមឹ- 
សារ ផៃសព្វ ផៃសាយ ជាមុន ឱៃយ សៃប- 
តាម លក្ខណៈ វិទៃយាសាសៃ្ដ។ 

សៃច ក្ដី បៃកាស បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ដូច្នៃះ កៃសួង សុខាភិបាល សូម 
ជមៃប ដល់ បង ប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ទំាង អស់ ជៃប ថា Chlora mine 
B ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ តាម- 
គណនី ឈ្មោះ Eva Cambodia 
ពំុ អាច ធានា បាន នូវ គុណ ភាព និង 
សុវត្ថភិាព ឡើយ  ហើយ ពំុ ទាន់ មន    
ការ ទទួល សា្គាល់ ពីសា្ថាប័ន មន  
សមត្ថ កិច្ច ណាមួយ ថា  សារ ធាតុ 
នៃះ បៃើ ជា ថា្នា ំសមៃប់ សម្លាប់ មៃ រោគ   
Coronavirus  នៅ ឡើយ ទៃ» ។

កៃសួង សុខាភិបាល  បាន- 

បៃកាស តមៃូវ ឱៃយ ម្ចាស់ គណនី 
ហ្វៃស បុ៊ក ឈ្មោះ Eva Cambo-
dia តៃវូ បញៃឈប់ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយនំា- 
ចូល  និង ចៃកចាយ ផលិត ផល 
Chloramine B គ្មោន លៃខ 
បញ្ចកិា ខាង លើ ជា បនា្ទាន់។ 

កៃសួង បញ្ជាក់ថា ៖«កៃសួង 
សុខា ភិបាល នឹង សហការ ជាមួយ 
សា្ថា  ប័ន មន សមត្ថ កិច្ច ផៃសៃង ទៀត  
ដើមៃបី ចាត់ វិធាន ការ តឹង រឹុង តាមផ្លវូ- 
ចៃបាប់ ចំពោះ ម្ចាស់ គណនី ឈ្មោះ  Eva 
Cambodiaដៃល បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
លក់ Chloramine B  គ្មោន លៃខ   
បញ្ជកិានិង គ្មោន ការ ទទួល សា្គាល់  
ពី  កៃសួង សុខា ភិបាល នៃះ » ។

 គណនីហ្វៃស បុ៊ក ឈ្មោះ Eva 
Cambodia ដៃល មន អាសយ- 
ដ្ឋាន ផ្ទះ លៃខ ១២៨ ផ្លូវ៤៣០ 
ស្ថតិ ក្នងុ សង្កាត់ ទួល ទំពូង  រាជ- 
ធានី ភ្នពំៃញ  កាលពី ថ្ងៃ ទី១៧ ខៃ 
មីនា  បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ សារធាតុ  
Chloramine B  នៅ តាម បណា្ដាញ   
សង្គម ហ្វៃស បុ៊ក  ដោយ បាន សរសៃរ   
ផៃសព្វ ផៃសាយ ថា ៖«Chloramine B 
ថា្នា ំសម្លាប់ មៃរោគ  Coronavirus 
១៥ ០០០ដុល្លារ ក្នងុ ១ តោន ។  

លោក ឡុង សៃង  អនុ បៃធាន 
នាយកដ្ឋាន បៃឆំង បទល្មើស 
សៃដ្ឋកិច្ច  នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ  ថ្លៃង 
ពី មៃសិលមិញ ថា  សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ 
កំពុង តាម សុើប អង្កៃត  គណនី 
ហ្វៃស បុ៊ក ឈ្មោះ   Eva Cambo-
dia ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ សារធាតុ 
Chloramine B  ថា ជា ថា្នា ំអាច 
សម្លាប់ មៃរោគ កូវីដ ១៩  ដៃល បង្ក 
ឱៃយ ពល រដ្ឋ មន ការ ភាន់ចៃឡំ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ចំពោះ គណ- 
នីហ្វៃស បុ៊ក ឈ្មោះ Eva Cam-
bodia ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ 
សារធាតុ Chloramine B  ថា 
ជា ថា្នា ំអាចសម្លាប់ មៃរោគ កូវីដ ១៩  
ដៃល នំា បង្ក ឱៃយ ពល រដ្ឋ មន ការ- 
ភាន់ ចៃឡំ នៃះ  យើង កំពុង តៃ តាម 
សុើប អង្កៃត យ៉ាង យកចិត្ដ ទុក- 

ដក់ ចំពោះរឿង នៃះ ។ យើង ដក់- 
កម្លាងំ តាម  ៣-៤ កន្លៃង ហើយ 
តាម ឃា្លា ំមើល រឿង នៃះ ។ កៃពី 
មុខ សញ្ញាមួយ នៃះ យើង ក៏មន 
មុខ សញ្ញា ផៃសៃង ទៀត ចំពោះ អ្នក- 
ផៃសព្វផៃសាយ លក់ ផលិតផល អាល់- 
កុល ក្លៃង កា្លាយ ផងដៃរ »។

ទាក់ទង នឹង ជន ខិល ខូច ឆ្លៀត 
ឱកាស លក់ ផលិត ផល ឱសថ ក្នងុ 

និនា្នាការ បៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង បញ្ហា 
កូវីដ ១៩ នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន   កាលពី 
ថ្ងៃ ទី២១ មីនា  នាយកដ្ឋាន នគរ- 
បាល បៃឆំង បទល្មើស សៃដ្ឋកិច្ច  
កៃសួង មហាផ្ទៃ  តមៃវូ ឲៃយបុរស ឈ្មោះ   
លឹម ហុ៊យ ជា អ្នក នំាចូល អាល់ កុល  
ក្លៃង កា្លាយ ល្មើស ចៃបាប់   ជាង  ៤ពាន់ 
លីតធ្វើ កិច្ចសនៃយា និង ពៃមន 
បញៃឈប់ ការនំា ចូល បន្ត ទៀត ៕

 ឃុត   សុភ ចរិយា 

ពេវេងៈ  មន្តៃី នគរ បាល បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា  បុរស អាយុ ៧៣ ឆ្នាំ 
ម្នាក់ បាន សា្លាប់ នៅ ពៃល ដៃល 
គត់ កំ ពុង ដុត ស្មោ សម្អាត ចម្ការ 
សា្វាយ របស់ គត់  ស្ថិត នៅ ភូមិ 
ពៃក តា រ័ត្ន ឃុំ កំពង់ បៃំង សៃុក 
ពារាងំ   ខៃត្ត ពៃ វៃង   កាល ពី ម៉ាង 
៤ រសៀល ថ្ងៃ ទី ២៤   ខៃ មីនា  ឆ្នាំ 
២០២០ ។

 លោក   ពៅ  ដនី   នាយ នគរ- 
បាល ប៉សុ្តិ៍ កពំង ់បៃងំ   បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ ថា   
បុរស រង គៃះ ឈ្មោះ ចាន់   អឿន   
អាយុ ៧៣ ឆ្នាំ  ជា បៃជាកសិករ  
រស់ នៅ ភូមិ ពៃក តារ័ត្ន ។     

 លោក   ដនី  បាន ថ្លៃង ដោយ 
យោង តាម ការ បញ្ជាក់ ពី ស្តៃី ជា 
បៃពន្ធ ជន រង គៃះ  ឈ្មោះ ផៃង   មឺន   
អាយ ុ៦៨ ឆ្នា ំ បា ន ឲៃយ ដងឹ ថា  ជន- 
រង គៃះ  នៅ មុន ពៃល កើត ហៃតុ 
បាន ជិះ កង ់ទៅ ចម្ការ សា្វាយ របស ់
គត ់  ដៃល មន ចម្ងាយ បៃមណ 
ជិត ២គីឡូ ម៉ៃតៃ ពី ផ្ទះ របស់ គត់   
ដើ មៃបី មើល ថៃ ទា ំបូម ទឹក   និង   កាប់ 

ឆ្ការ   ដុត ស្មោ ដៃ ល ដុះ ក្នុង ចម្ការ 
សា្វាយ នោះ ហើយ ក៏ ជួប គៃះ ថា្នា ក់  
ភ្លើង ឆៃះ សា្លាប់ ក្នងុ ចម្ការ សា្វាយ 
នោះ តៃ ម្ដង ទៅ។   

 លោក  ដ នី   ថ្លៃង ថា ៖ «យោង- 
តាម លទ្ធ ផល នៃ ការ ធ្វើ កោ- 
សលៃយ វិច័យ ទៅ លើ សាក សព 
ជន រង គៃះ  នងិនៅ កន្លៃង កើត-  
ហៃតុ  ដោយ កៃុម មន្តៃី នគរ បាល 
ជំនាញ មក ពី ថា្នាក់ ខៃត្ត បាន 
បង្ហាញ ថា   ជន រ ង គៃះ  មុន នឹង 
តៃូវ ភ្លើង ឆៃះ  បាន ដួល សន្លប់  
ដោយ សា រ ការ ពុល នឹង ផៃសៃង- 
ភ្លើង   ពៃះ នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ  
សមត្ថ កិច្ច បាន រក ឃើញ សៃបៃក- 
ជើង ម្ខាង ឆៃះ អស់ មួយ កំ ណាត់   
និង ដង រនាស់ មួយ កំណាត់ តៃូវ 
បាន ឆៃះ ខណៈ សព ជន រង គៃះ 
ឆៃះ រោល ខ្លួន បៃណ និង ដៃ ជើង   
និង  នៅ កៃបៃរ សាក សព គៃ បាន 
បៃទះ ឃើញ មន កម្ទៃច កៃ ណាត ់ 
អាវ   និង  ខោ  ពៃម ទាំង ស្មោ  និង  
ដើម បនា្លា យួន មួយ ចំនួន ដៃល 
ឆៃះ មិន ទាន់ អស់ » ។   លោក   អឿន   
ឆត    កូន  ជន រង គៃះ បាន រក- 
ឃើញ ឪពុក សា្លាប់ ក្នងុ ចម្ការ៕

Chloramine Bផេសាយលក់តាមអនឡាញថាអាចសម្លាប់វីរុសកូរូ៉ណាតេតេវូកេសួងសុខាភិបាលហាម។ រូប កៃសួងសុខាភិបាល

បុរសអាយុ៧៣ឆ្នាំសា្លាប់ក្នងុ
ចម្ការសា្វាយដ្រលមនភ្លើងឆ្រះ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ជនជាតិអាមេរិកំាង២នាក់ដេលធ្លាប់រិះគន់
វិធនការដាក់ឲេយនៅដោយឡេកមានផ្ទកុកូវីដ១៩

នៀម ឆេង

កំពង់ ចាមៈ ប្ត ី-បៃពន្ធជន ជា តិ 
អាមៃរិ កាំង  ២ នាក់  ដៃល ធ្លាប់  
រិះ គន់  វិធនការ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ - 
ដោយ ឡៃក  នៅ សណ្ឋា គារ មៃគ ង្គ   
ខៃត្ត កំពង់ ចាមគឺ ជា អ្នក ដៃល មា ន 
ផ្ទកុ កវូដី១៩ ថ្ម ី ដៃល តៃវូ បាន រក 
ឃើញ កាល ពី ថ្ងៃ ២៤ ខៃ មីនា ។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន 
សៃន បញ្ជាក់  កាល ពី ពៃកឹ មៃសិល- 
មិញ  ថា ជន ជាតិ អាមៃរិកំាង ១គូ  
តាម កបា៉ាល់ Viking Cruise 
Journey  ដៃល ធ្លាប់ រិះ គន់ ការ- 
ដាក ់ឲៃយ នៅ ដាច ់ដោយ ឡៃក  នៅ 
ខៃត្ត កំពង់ ចាម គឺ ជា អ្នក ដៃល 
រក ឃើញ វិជ្ជមាន កូវីដ១៩ ក្នុង 
ចំណោម អ្នក ផ្ទុក ៤ នាក់ ថ្មី។

លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ថ្លៃង 
យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា៖ «ឥឡូវនាវា 
នៃះ កៃ ពី ៣ នាក់  ដៃល បាន 
ឆ្លង  ហើយ មា្នាក់ បាន ជា  ហើយ 
ជន ជាតិ អង់គ្លៃសបាន ជា ហើ យ 
នៅ សល ់អងគ់្លៃស ២ នាកទ់ៀត  

នៅ ពៃទៃយ រសុៃសុ ីហើយ នងឹ  ៤ នាក ់
ទើប តៃ ឆ្លង ថ្មី។ ៤នាក់ ឆ្លង ថ្មី 
ទៀត២គូ  ប្ដ ីបៃពន្ធ»។ លោក ប ន្ត 
ថា៖ «ជន ជាតិ អាមៃរិក ២ នាក់ 
ជន ជាតិ អាមៃរិក នោះ ហើយ 
ដៃល នយិយ ថា  ជងី ចក ់ដៃល 
ថា យើង យក ទៅ ដាក ់នៅ កន្លៃង 
ជីងចក់នោះ ពៃះ អាង គាត់ អ្នក  - 
មាន គាត ់ចង ់នៅ អា ស ណ្ឋាគារ 
ផ្កាយ ៥ គាត់ ចង់ មក សមៃក 
នៅ សណ្ឋាគារ ផ្កាយ ៥។ ប៉ុន្តៃ 

បៃសិន បើយើង ទៅ តាម គាត់ 
បៃហៃល ជា សណ្ឋាគារ ផ្កាយ ៥ 
ហ្នឹង រលាយ ហើយ។ ឥឡូវ នៃះ 
ជន ជាតិ អង់គ្លៃស ២ នាក់ ប្ដ ីបៃព ន្ធ 
និង អាមៃរិក ២នាក់ ប្ដី បៃពន្ធ ៤ 
នាក់ ផៃសៃង ទៀត។ អាហ្នឹង ជា 
ការ ធ្លុះ ធ្លាយ ទី ២»។

កាល ពថី្ងៃ ចន្ទ សបា្ដាហ ៍មនុ គ ូ
សៃករ ជន ជាតិ អាមៃរិក ២នាក់ 
បាន រិះ គន់ ការ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ - 
ដោយ ឡៃកដោយ ចាត់ ទុក វិធ ន- 

ការ ដៃល ឲៃយ ពួក គៃ ស្នាក់ នៅ ដា ច់  - 
ដោយ ឡៃក ១៤ ថ្ងៃ នៅ ខៃត្ត កំព ង់ - 
ចាម នោះ ថា ជា «ការ ឃំុ ឃំាង» ។ 
ពួក គៃ រិះ គន់ ថា នៅ ក្នងុ សណ្ឋា -  
គារ នោះមាន ជីងចក់ ហើយ បន្ទ ប់ - 
ទឹក លិច  មាន ការ ធ្លាយ ទឹក។ 
នៃះ បើ តាម ការ សៃង ់សម្ដ ីដោយ 
កាសៃត  The USA Today។

លោក អ៊នុ ចានដ់ា អភបិាល 
ខៃត្ត កពំង ់ចាម  ថ្លៃង ថា អ្នក ផ្ទកុ 
ថ្ម ីចនំនួ ៤ នាក ់នោះ កពំងុ ទទ ួល 
ការ ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ ខៃត្ត 
បុ៉ន្តៃ លោកសំុ មិន បញ្ចៃញ អត្ត - 
សញ្ញាណ។

លោក គមឹ សរួភរិណុ បៃធន 
មន្ទរី សុខាភិបាល ខៃត្ត កំពង់ ចា ម  
ក៏ បដិសៃធ  បង្ហាញ អត្ត សញ្ញា ណ  
ដៃរ ដោយ ថ្លៃង ថា  អ្នក ដៃល បាន 
បញ្ចប់ ការ ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោ យ -  
ឡៃក ១៤ ថ្ងៃចំនួន ៥៣ នាក់ ផៃសៃ ង- 
ទៀតបាន ចាក ចៃញ ពី សណ្ឋា - 
គា រ មៃគង្គ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារដោ យ   
វលិតៃឡប ់ចលូ កបា៉ាល ់Viking 
Crui s e Journey វិញ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

មណ្ឌលគរិ:ី សមត្ថ  កចិ្ច នគរ- 
បាល ខៃត្ត មណ្ឌលគិរី កំពុង រៀប- 
ច ំសណំុ ំរឿង បញ្ជនូ អតតី សងៃឃ- 
មា្នា ក់ ទៅស លា ដំបូង ខៃត្ត នៅ 
ថ្ងៃ នៃះ  កៃម បទ ចោទប៉ុន ប៉ង 
មនុសៃស ឃាត គិត ទុក ជា មុន  
បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ ខ្លួន ករណី ចាក់- 
សមា្លាប ់ពៃះ សងៃឃ ១ អង្គ  បៃពតឹ្ត- 
កាល ព ីថ្ងៃ ២៤ មនីា  នៅ វត្ត ដៃ អៃ 
ក្នងុ ភូមិ ចុង ផង  ឃំុ ពូ ជៃ សៃកុ- 
ពៃជៃ ដា ដោយ សរ ទំនាស់- 
ពាកៃយ សម្ដី គា្នា។ 

លោក  ឡោ សុខា ស្នង ការ - 
ន គ រ បាល ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍កា ល ព ីមៃសលិ- 
មិ ញថា  ករណី នៃះ សមត្ថ កិច្ច 
ជំនាញ បាន ស ក សួរជ នសងៃស័យ  
រួច រាល់ ហើយ  ដោយ កំពុង 
កសង សំណុំ រឿង តាម នីតិ វិធី 
តៃៀម ប ញ្ជូ ន ទៅ ស លា ដំបូង 
ខៃត្តម ណ្ឌល គិ រីនៅពៃឹ កថ្ងៃទី 
២៦  ខៃ មនីា នៃះ  ដើមៃប ីឲៃយ តលុា- 
ការ ចា ត់វិ ធ នកា របន្ត ។

លោក បាន បញ្ជក់ ថា ៖  «អតីត- 

ពៃះ សងៃឃ អង្គនៃះ  តៃវូ  បញ្ជនូ ទៅ 
តលុា កា រ ហើ យជាប ់គកុ យ៉ាង- 
ហោ ចណស់  ក៏១០  ឬ ២០ ឆ្នាំ 
ដៃរ ពៃះ ករណី មនុសៃសឃាត  
ហើយ យើង បាន ចោទ បៃកាន់ 
គាត់ ថា ប៉ុន ប៉ង មនុសៃស ឃាត- 
គិត ទុក ជា មុន  ប៉ុ ន្ដៃ តុលាការ 
លោក ចោទ យ៉ាង ណទៀ ត ខ្ញុំ 
អត់ ដឹង ទៃ ។ អ៊ីចឹង បៃហៃល នៅ 
ថ្ងៃទ ី២៦  ខៃ មនីា  ពៃល ពៃកឹ នៃះ 
យើង បញ្ជូន ទៅ ដល់ តុលាការ 
តៃ ម្ដង  ពៃះ ការ រៀប ចំ នីតិ វិធី 
ផៃសៃងៗ គឺធ្វើ  រួច រាល់ ហើ យ»។  

អតីត ពៃះ សងៃឃ ឈ្មោះ  ធឿន 
នី  អាយុ ៣៩ ឆ្នា ំ តៃវូ បាន សមត្ថ- 
កិច្ច សៃកុ ពៃជៃ ដា  ចាប់ បញ្ជនូ 
ខ្លនួ មក កាន់ ស្នង កា រដា្ឋាន ខៃត្ត- 
មណ្ឌល គិរី បនា្ទាប់ ពី គណៈ- 
សងៃឃ ខៃត្ត  មណ្ឌល គរិ ី ចាប ់ផៃសកឹ 
ករណី ចាក់ សមា្លាប់ ពៃះ សងៃឃ ១- 
អង្គ ពៃះ នាម  ថា្លាង  វុ ធ  ពៃះជន្ម 
២៤ ពៃះវសៃសា  គង់ នៅវ ត្តដៃ អៃ  
ជា មួយ គា្នា ក្នងុភូមិ ចុង ផង  ឃំុ ពូ- 
ជៃ  កាល ពៃកឹ ថ្ងៃ២៤  មីនា។  
នៃះ បើ តាម លោក  តាក់  យ៉ៃន 
អធិ ការ នគរ...តទៅទំព័រ ៨

កប៉ាល់ទេសចរណ៍  Viking Cruise Journey  ។ រូបថត សហ ការី

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូអតីតសងេឃទៅ
តុលាការថ្ងេនេះករណីឃាតកម្ម



តពីទំព័រ១...ថវិកានេះនៅសល់
ហើយជំងឺកូវីដ១៩បេរជាស្ងប់ទៅ
វញិគោលដៅរបស់លោកគឺនងឹ
បង្វេរថវិកាដេលនៅសល់នេះ
ទៅកាន់មូលនធិមិន្ទរីពេទេយគន្ធ-
បបុ្ជា។លោកថ្លេងថា៖«កូវីដមិន
ទាន់ចប់ថវិកានេះតេូវតេរកេសា
ទុកនិងបេើបេស់នៅក្នងុសកម្ម-
ភាពបេឆាំងនឹងកូវីដ១៩»។
លោកហ៊ុនសេនក៏បន

លើកពីឈ្មោះលោកឧកញ៉ាថេ
សមេបត្តិ ផងដេរដេលបនផ្តល់
សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៥សមេប់
ធ្វើជាកន្លេងពេយាបលអ្នកជំងឺកូវីដ
១៩ដោយមិនយកបេក់។
លោកបនបេកាសទៀតថា

អ្នកដេលផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩ទំាង-

អស់នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាទាំង
ខ្មេរទាំងជនបរទេសតេូវបន
ទទួលពេយាបលពីគេពូេទេយកម្ពុជា
ដោយមិនតេូវបង់ថ្លេនោះទេ
ពីពេះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ច
របស់កម្ពជុាក្នងុឋានៈជាម្ចាស់-
ផ្ទះ។លោកថានយោបយនេះ
ខុសប្លេកពីវៀតណមដេល
តមេូវឱេយជនបរទេសតេូវបង់
ថ្លេសេវាពេយាបលជំងឺកូវីដ១៩
នេះ។លោកបនបញ្ជាក់ថា៖
«នាយករដ្ឋមន្តេីវៀតណមបន
បេកាសថាជនជាតិបរទេសដេល
កើតជំងឺនេះតេវូចេញលុយពេយា-
បលខ្លនួឯង។យើងកេតេយើង
ចិត្តធំ។អ្នកណកើតជំងឺលើដី
យើងយើងចេញលុយពេយាបល។

ឯណ!គាត់ខាតទៅសេកុគាត់
ផង។អាណផ្ញើយកលយុមក
ហើយបើអត់មនលយុឱេយគាត់
ងាប់អី!តេូវមើលថេទាំគាត់
ហើយពួកហ្នឹងមិនមេនទទួល
ទានដូចយើង។អានេះតេូវ
មននំបុ័ងសាច់ការីតេូវមន
បេមូ៉ាសមនប៊រ័តេវូចញិ្ចមឹពកួ-
ហ្នឹងឱេយសេួល។តិចលោឱេយសុី
បេហុកហ្នងឹងាប់បណ្តោយ!»។
សារព័ត៌មនVNExpress

Internationalកាលពីថ្ងេទី
១៤ខេមីនាបនចុះផេសាយ
ដោយសេង់សម្តីនាយករដ្ឋមនេ្តី
វៀតណមលោកNguyen
XuanPhucថាជនបរទេស
នៅក្នងុបេទេសវៀតណមតេវូ-
តេបង់បេក់ដោយខ្លនួឯងសមេប់
ការពេយាបលបេសិនបើពួកគេមន
ផ្ទកុវរីសុករូ៉ណូ។ទោះជាយ៉ាង-
ណពកួគេនងឹមនិតេវូចណំយ
បេក់សមេប់ការដាក់ឱេយនៅ
ដាច់ដោយឡេកនិងការធ្វើតេស្ត
រកមេរោគកូវីដនោះឡើយ។
កាលពីថ្ងេទី២៣ខេមីនា

អាល្លឺម៉ង់បនបេកាសផ្តល់
ថវិកាចនំួន១,៥លានអឺរ៉ូដើមេបី
គាំទេផេនការឆ្លើយតបបនា្ទាន់
ទៅនឹងកូវីដ១៩របស់រដា្ឋាភិបល
ក្នុងការការពារទប់សា្កាត់ និង
ឆ្លើយតបចំពោះការរីករាល-
ដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនេជំងឺ
កូវីដ១៩នៅក្នុងបេទេស៕
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ឃាត់ខ្លនួ២នាក់ និងរឹបអូសសម្ភារ១ចំនួនក្នងុពេលចុះលេបាតពេ១សប្ដាហ៍
សុទ្ធគឹមសឿន

ពោធិ៍សាត់:មន្តេីឧទេយានុរកេស
នេកេសងួបរិសា្ថាននងិអង្គការ-
សម្ព័ន្ធមិត្តសត្វពេ(Wildlife
Alliance)បនឃាតខ់្លួនបរុស
២នាក់និងដកហូតឈើខុស-
ចេបាប់៧៣ម៉េតេគុប,រថយន្ត៨
គេឿង រណរយន្ត៣២គេឿង
សត្វបកេសី៣៦កេបាលនិងសម្ភារ-
បមេើឲេយបទល្មើសមួយចំនួន
ទៀតក្នុងអំឡុងចុះលេបាតពេ
នៅជួរភ្នកំេវាញខាងតេបូងពេញ១
សប្ដាហ៍មុន។
អង្គការ(WildlifeAlliance)

បនបងា្ហាញរបយការណ៍ចុះ
លេបាតពេញ១សប្ដាហ៍បនឲេយ
ដងឹកាលពីថ្ងេទ២ី៤ខេមនីាថា
ទោះបីមនករណីផ្ទុះការឆ្លង-
វីរុសកូរ៉ូណក៏ដោយប៉ុន្តេមន្តេី
ឧទេយានុរកេសកេសួងបរិសា្ថាននិង
មន្តេីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វពេ
នៅតេបន្តបេយទុ្ធបេឆំាងសកម្ម-
ភាពកាប់ឈើនងិបរបញ់សត្វ
ខុសចេបាប់ដោយឥតឈប់ឈរ
ឡើយដើមេបីការពារតំបន់ពេ
ទកឹភ្លៀងដ៏ធំជាងគេចងុកេយ
ក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍នេះ។

របយការណ៍បន្តថាពេញ១
សប្តាហ៍មុនកេុមមន្តេីឧទេយានុ-
រកេស និងមន្តេីអង្គការបនចុះ
លេបាតតំបន់ទេសភាពពេទឹក
ភ្លៀងជួរភ្នំកេវាញខាងតេបូង
ដោយលទ្ធផលទទលួបនរមួ-
មន៖ឃាតខ់្លនួជនល្មើសបន
២នាក់,ដកហូតឈើខុសចេបាប់
៧៣ម៉េតេគុបនិងឈើហុប១៥
ដុ,ំដកហតូរថយន្តបន៨គេឿង
និងរណរយន្ត៣២គេឿង។
កេពីនោះមនេ្តីក៏បនដក-

ហូតវត្ថុតាងមយួចនំនួទៀតផង
ដេរក្នងុនោះមនសត្វបកេសី៣៦
កេបាល,មូ៉តូ៤គេឿង,រថយន្តMi-
nivans១គេឿង,សំណញ់-
ចាប់សត្វបកេសី២ដុ,ំអនា្ទាក់ចនំនួ
១០,ឧបករណ៍អគ្គិសនីសមេប់
នេសាទតេី១គេឿង,តេក់ទ័រ-
ធុនតូច៣គេឿងនិងបនបងេ្កាប
សកម្មភាពទន្ទេនយកដីពេ២
ករណី។នេះបើតាមរបយ-
ការណ៍ដដេល។
ជាមួយគា្នានេះរបយការណ៍

បនបងា្ហាញទៀតថា ការចុះ-
លេបាតនេះបនពន្លត់ភ្លើងឆេះ
ពេចំនួន១កន្លេង,ដកហូតរទេះ
គោបន៧គេឿង,រឹបអូសជំរំខុស

ចេបាប់បន៥កន្លេង,ដកហូត
កំាភ្លើងច្នេបន៣ដើម,ដកហូត-
ធេយូងបនទម្ងន់៣តោន,ដក-
ហូតគោយន្តបន១គេឿង,រឹប-
អូសរោងដោល/ផ្ទះខុសចេបាប់
១២កន្លេង,ដកហតូឧបករណ៍
ឆក់តេីខុសចេបាប់បន១គេឿង,
បំណេករបស់សត្វអណ្តើកចំនួន
៥បំណេកនិងសាច់បេើសទម្ងន់
២,៥គីឡូកេម។
លោកចាន់សុខាមេបញ្ជា-

ការកងរាជអាវុធហត្ថសេុកភ្នំ-
កេវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បនថ្លេង

ពីមេសិលមិញថាសមត្ថកិច្ចលោក
ធ្លាប់បនចូលរួមក្នុងបេតិបត្តិ-
ការបង្កេបបទល្មើសពេឈើ
ជាញឹកញប់ជាមួយកេមុន្តេីជំ-
នាញឧទេយានុរកេសកេសួងបរិសា្ថាន
និងមន្តេីអង្គការសម្ពន័្ធមិត្តសត្វ-
ពេ។ប៉ុន្ដេក្នុងករណីដំណើរចុះ
លេបាតធម្មតាដេលគា្មោនបទល្មើស
កើតឡើងគឺកេុមអង្គការមិន
បនស្នើសុំកម្លាំងពីលោកទេ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើបង្កេប

បទល្មើសធំៗមនឃាត់ខ្លួន
ជនសងេសយ័ឬមនវត្ថតុាងចេើន

គឺកេមុអង្គការ និងមន្តេីឧទេយានុ-
រកេសគាត់ស្នើសំុកម្លាងំពួកខ្ញុំបុ៉ន្ដេ
តេឹមដើរលេបាតពេធម្មតាគាត់
មិនស្នើទេ។កម្លាំងខ្ញុំធ្លាប់បន
បងេ្កាបទល្មើសជាហូរហេទោះ
គា្មោនការស្នើសុំពីកម្លាំងជំនាញ
ផេសេងក៏ដោយជាពិសេសគោរព
តាមបទបញ្ជាគណៈកម្មការជាតិ
បេយុទ្ធបេឆាំងបទល្មើសពេ-
ឈើដោយមនការដុតរថយន្ត
ដេលបង្កេបបន មនបងេ្កាប-
រថយន្តដឹកជញ្ជូនឈើតាមផ្លូវ
និងបង្កេបដេប៉ូឈើខុសចេបាប់
ជាចេើនទៀត»។
លោកគុជ វេងតំណង

សហគមន៍ការពារពេឈើខេត្ត
ពោធិ៍បនថ្លេងពីមេសិលមិញថា
សកម្មភាពកាប់បផំ្លាញពេឈើ
នៅតេមនជាហូរហេដោយ
កេមុជនល្មើសឈប់បេើរថយន្ត
ធំៗ ទៅដឹកឈើក្នងុពេទៀត
ហើយ តេពួកគេបនមកដឹក
តាមគោយន្តវិញ។រីឯសកម្ម-
ភាពកាប់ឈើក៏ផ្លាស់ប្ដូរដេរគឺ
ពួកគេងាកមកកាប់ឈើពេល
យប់វិញពេះពេលថ្ងេតេង
មនមន្តេីនិងបេជាសហគមន៍
ចុះលេបាតរំខានដល់ពួកគេ។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំពេល-
នេះមិនសូវហ៊ានធ្វើសកម្ម-
ភាពចុះលេបាតពេឈើដូចមុន
ទេពេះខ្ញុំមនជាប់រឿងក្ដីនៅ
តុលាការចំនួន៣បណ្តឹង។
ដូច្នេះខ្ញុំមិនហ៊ានចុះលេបាតពេ
ឬចេញកេទៅបេកបការងារ
ឆា្ងាយពីផ្ទះទេសូមេបីនិយយអ្វី
ចេើនក៏មិនហ៊ាននិយយដេរ
ពេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅកេម
ការឃា្លាំមើលពីតុលាការ»។
គួររំឭកថារាជរដា្ឋាភិបល-

កម្ពុជាបនចេញអនុកេឹតេយស្ដីពី
ការបង្កើតឧទេយានជាតិជួរភ្នំ-
កេវាញខាងតេបូងចាប់តាំងពីខេ
ឧសភាឆា្នាំ២០១៦ដេលមន
ផ្ទេដីទំហំ៤១០៣៩២ហិកតា
ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្តេខេត្ត-
កោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្ត
កំពង់ស្ពឺនិងខេត្តពេះសីហនុ។
ក្នងុអនុកេតឹេយនោះបនតមេវូឲេយ
កេសួងបរិសា្ថានសហការជា-
មួយដេគូពាក់ព័ន្ធក្នងុនោះមន
រដ្ឋបលខេត្តនងិអាជា្ញាធរដេន-
ដីដើមេបីធនាកិច្ចគំាពារបរិសា្ថាន
ការអភិរកេសជីវចមេុះ និងការ-
បេើបេស់ធនធនធម្មជាតិបេ-
កបដោយនិរន្តរភាព៕

មន្ត្រអីង្គការWildlifeនិងបរិសា្ថានព្រលចាប់វត្ថតុាង។រូបWildlifeAlliance

អ្នកចូលរួមក្នងុពិធីក្រមអធិបតីភាពលោកហុ៊នស្រនម្រសិលមិញ។រូបថតSPM

រដ្ឋាភិបលទទួលបន ថវិកា ...
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ចា ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

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

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

ផា ក់ សា៊ា ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករ 

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

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

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

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រ៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

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

សួស  យ៉ា មី, ស៊ុង សុវណ� នី 
អ្ន កបក�េ  

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

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

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

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�េ � ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�េ � ន�េកចា យកា �េត

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

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

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

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

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

 រ 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
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តុលាការកំពូលជម្រះសំណំុរឿងគ្រឿងញៀន
គឹម   សា រុំ 

ភ្នំ ពេញៈ  បុរស ជាប់ ចោទ 
ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ម្នាក់ ក្នុង 
ចំណោម ២នាក់  បាន ទទូច  សុំ 
ឲៃយ តលុា ការ កពំលូ  បន្ថយ ទោស 
ដល់ ខ្លួន កាល ពី មៃសិល មិញ 
ខណៈ ពួក គៃ តៃូវ បាន តុលា ការ 
ថ្នាក់ កៃម ផ្តនា្ទា ទោស ដាក់ ពន្ធ 
នា គារ ម្នាក់ ៗ  ១៣ ឆ្នាំ  ពាក់ ព័ន្ធ 
ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន មៃតំ ហ្វៃតា-  
មីន ទម្ងន់  ១ ៩ ៨ កៃម ។ 

ជន ជាប់ ចោទ ឈ្មោះ សិ ដ្ឋ  សិ តៃយា រី  
អវត្ត មន នៅ ក្នុង បន្ទប់ សវ នា- 
ការ កាល ពី មៃសិល មិញ  ខណៈ  
ជន ជាប ់ចោទ ឈ្មោះ  ងនួ   បរូ៉ា ម ី 
ហៅ ម៉ូញ   អា យុ ៣៧ ឆ្នាំ   ដៃល 
បាន បង្ហាញ ខ្លួន ក្នុង សវនា ការ 
បាន ឆ្លើយ បៃប់ ចៅ កៃម ថ  ពាក់-  
ព័ន្ធ នឹង សំណុំ រឿង  នៃះ  គាត់ 
មន បក្ខ ពួក ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  
សិដ្ឋ សិតៃយា រី  អាយុ ២៧ ឆ្នាំ  
ហើយ អ្វី ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ចោទ បៃកាន ់របស ់តលុា ការ មក 
លើ ខ្លួន គាត់ នោះ  គាត់ ពៃម- 
ទទួល យក ។  ប៉ុន្តៃ មូល ហៃតុ 
ដៃល គាត់ មិន សុខ ចិត្ត  និង  ប្តឹង 
ចូល តុលា ការ កំពូល នោះ គឺ 
ដោយ សារ គាត ់មនិ សខុ ចតិ្ត នងឹ 
ការ ផ្តនា្ទា ទោស ចំនួន  ១៣ ឆ្នាំ 
របស់ សា លា  ឧទ្ធរ ណ៍ ។ 

 ជន ជាប់ ចោទ  ងួន  បូរ៉ាមី  ថ្លៃង 
ទៅ កាន ់ ចៅ កៃម ថ ៖ « ប៉នុ្តៃ តាងំ 
ពី នៅ តុលា ការ ទាំង ២ ថ្នាក់ ខ្ញុំ 
សារ ភាព ថ ខ្ញុ ំពតិ ជា បាន ជញួ- 
ដរូ  គៃឿង ញៀន មៃន  ហើយ ខ្ញុ ំសុ ំ
តុលា ការ បន្ថយ ទោស ដល់ ខ្ញុ ំផង » ។  

 ទោះ យ៉ាង ណា បើ តាម កណំត-់ 
ហៃតុ របស់ តុលាការ  បង្ហាញ ថ 

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ កក្កដា   ឆ្នាំ 
២០១៦   សមត្ថ កិច្ច ការិយ- 
ល័យ នៃ មន្ទីរ បៃ ឆំង គៃឿង- 
ញៀន  និង ដោយ មន ការ- 
សមៃប សមៃួល ផ្នៃក  ផ្លូវ ចៃបាប់ ពី 
សា លា ដំបូង រជ ធានី  ភ្នំពៃញ  
សមត្ថ កិច្ច បាន ចុះ បង្កៃប ជន- 
ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន  បាន  ចំនួន 
២នាក់ នៅ វៃលា ម៉ាង ៣ រសៀល 
ថ្ងៃ ទី ១  ខៃ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០១៦ 
បៃពៃឹត្ត នៅ  ចំណុច ផ្លូវ បៃតុង 
កៃបៃរ វត្ត នាគ វន័ សង្កាត ់ បងឹ កក ់២ 
 ខណ្ឌ ទួល គោក  រជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  ។  ដោយ ឃាត់ ខ្លួន ជន- 
សងៃស័យ បាន ២នាក់  ឈ្មោះ  
សិដ្ឋ  សិតៃយារី  អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ 
ហើយ ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ  ងួន - 
បរូ៉ា ម ី អាយ ុ២៧ ឆ្នា ំ នងិ របឹ អសូ 
បាន វត្ថុ តាង  ជា គៃឿង ញៀន 
បៃភៃទ មៃតំ ហ្វៃតា មីន ដៃល 
មន ទម្ងន់  ១ ៩ ៨ កៃម ។ 

តាម ចម្លើយ របស់ ឈ្មោះ  ងួន-   
បូរ៉ាមី  បាន  ឆ្លើយ បៃប់ សមត្ថ- 
កិច្ច កៃយ ឃាត់ ខ្លួន ថ  មុន 
សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន គាត់  មន 
បុរស ម្នាក់ ឈ្មោះ  ភ័កៃ  បាន 
ណៃនា ំគាត ់ឲៃយ សា្គាល ់បរុស ម្នាក ់
ឈ្មោះ  ឡុង  សុខ នី  ដើមៃបី  រក សីុ- 
ជួញ ដូរ ថ្នាំ ញៀន ជា មួយ គា្នា 
ដោយ តមៃូវ ឲៃយ គាត់ ចៃញ   ដើម 
ទនុ ចនំនួ ២ពាន ់ដលុា្លារ អា មៃរកិ 
ដើមៃបី ទិញ ថ្នាំ ញៀន នៅ ខៃត្ត 
ស្ទឹង តៃង ។  បនា្ទាប់ ពី និយយ 
សៃុះ សៃួល គា្នា ហើយ  គាត់ ក៏ 
យល់ ពៃម ហើយ គាត់ បាន ទិញ 
ថ្នា ំញៀន ព ីឈ្មោះ ណាក ់ ព ីខៃត្ត 
ស្ទងឹ តៃង ចំនួន ១ ខំា តម្លៃ ១ ៥ ០ ០ 
ដុលា្លារ   ប៉ុន្តៃ លុយ វៃរ តាម វីង 
ហើយ  ឈ្មោះ ណាក់  បាន ផ្ញើ 
គៃឿង ញៀន តាម រថ យន្ត  តាក់ សីុ  
ដោយ បង្កប់ ក្នងុ គៃឿង សង្ហា រិម ។ 

ជន ជាប់ ចោទ  ងួន  បូរ៉ាមី  

ឆ្លើយ ក្នងុ កំណត់ ហៃតុ សមត្ថកិ ច្ច 
ថ ៖  « មុន សមត្ថ កិច្ច  ចាប់ ខ្ញុំ គឺ 
មន បុរស ម្នាក់ ឈ្មោះ ពៅ  ទូរ- 
ស័ព្ទ ឲៃយ ខ្ញុំ  យក គៃឿង ញៀន ឲៃយ 
គៃ ហើយ ខ្ញុ ំ ទៅ ដល់ កៃបៃរ វត្ត នាគ- 
វ័ន ប៉ូលិស ចាប់ ខ្ញុំ តៃ ម្តង » ។   

ដោយ ឡៃក តាម កំណត់ ហៃតុ 
របស់ តុលា ការ គឺ ឈ្មោះ  សិដ្ឋ-  
សតិៃយា រ ី  បាន បង្ហាញ កាល ព ី   ថ្ងៃ 
ទ ី១ កក្កដា  ឆ្នា ំ២០១៦  ថ  មន 
បរុស ម្នាក ់ឈ្មោះ ម៉ ូ ញ ( ជន ជាប ់
ចោទ ខាង លើ ) បាន ទូរ ស័ព្ទ 
បៃប ់គាត ់ថ  មន ម៉យូ ចង ់ទញិ 
ថ្នាំ ញៀន ម៉ា ទឹក កក ចំនួន ២ ខាំ 
ហើយ គាត់ បាន បៃប់ ឈ្មោះ  
ម៉ូញ  ឲៃយ  មក ទទួល យក ថ្នាំ- 
ញៀន  និង យក លុយ នៅ ផ្លូវ 
តៃសក់ ផ្អៃម ហើយ ក៏ តៃូវ  សមត្ថ- 
កិច្ច ចាប់ ខ្លួន គាត់ តៃ ម្តង ។ 

សំណំុ រឿង នៃះ តៃវូ បាន សាលា- 
ដំបូង រជ ធានី ភ្នំពៃញ បៃកាស  - 
សាល កៃម នៅ ថ្ងៃ ទី ៦  ខៃ មករ  
ឆ្នា ំ២០១៧  សមៃច ផ្តនា្ទា ទោស 
ដាក់ ពន្ធនា គារ ក្នងុ ម្នាក់ ៗ  ១៥ ឆ្នា ំ
ចោទ ពបីទ ជញួ ដរូ គៃឿង ញៀន 
តាម មតៃ ៤០   នៃ ចៃបាប់ ស្តី ពី 
ការ តៃតួ ពិនិតៃយ គៃឿង ញៀន ។  
តៃ ពកួ គៃ មនិ សខុ ចតិ្ត  បាន ប្តងឹ- 
ទាស់ ទៅ សាលា ឧទ្ធរណ៍  ហើយ 
តៃូវ សាលា ឧទ្ធ រណ៍បៃ កាស  
សាល កៃម នៅ ថ្ងៃ ទ ី១០  កក្កដា  
ឆ្នាំ ២០១៨  សមៃច បន្ថយ- 
ទោស ម្នាក់ ៗ  ពី ១៥ ឆ្នាំ មក ១៣ 
ឆ្នាំ វិញ ។ 

 លោក  យុង  ផា និត  ជា មៃធាវី- 
 ការពារ សិទ្ធិ ឲៃយ ជន ជា ប់ ចោទ  
ងួន  បូរ៉ា មី  និង ជន ជាប់ ចោទ  
សិដ្ឋ  សិតៃយារី   បាន សន្និ ដា្ឋាន ថ  
បើ ទោះ ជា កូន ក្តី របស់ លោក 

សារ ភាព ទទួល កំហុស ក្តី  ប៉ុន្តៃ 
សាលា ដំបូង រជ ធានី ភ្នំ ពៃញ 
ផ្តនា្ទា ទោស កូន ក្តី លោក មិន 
តៃឹមតៃូវ  ទៃ ។  ពៃះ យោងតាម 
មតៃ ៤០  នៅ តៃង ់កថ ខណ្ឌ ២ 
ដៃល កំណត់ ពី បរិ មណ នៃ 
ទម្ងន់ គៃឿង ញៀន ដៃល ក្នុង 
បរិមណ គៃឿង ញៀន ១ ៩ ៨  
កៃម នៃះ  គឺ ទោស របស់ ពួក- 
គាត់ ពី ៥ ទៅ ១ ០  ឆ្នាំ ទៃ ។  តៃ 
សាលា ដំបូង រជ ធានី ភ្នំ ពៃញ  
បាន ផ្តនា្ទា ទោស កូន ក្តី លោក  
ម្នាក ៗ់  ១ ៥ ឆ្នា ំដៃល មនិ សម នងឹ 
សម មតៃ  នៃ គៃឿង ញៀន ។   

 លោក ថ្លៃង ថ ៖ « ក្នុង នាម ជា 
មៃធាវី  ខ្ញុំ សូម តុលា ការ ពិចារ- 
ណា  និង បន្ថយ ទោស ដល់ កូន ក្ត ី
ខ្ញុំ ទាំង ២ នាក់  » ។  

 ដោយ ឡៃក លោក  អ៊ុក  គឹម 
សិទ្ធ  តំណាង មហា អយៃយ ការ 
សន្នដិា្ឋាន ថ  ឆ្លង តាម ការ ពនិតិៃយ  
អង្គ ហៃតុ  បង្ហាញ ថ  ជន ជាប់- 
ចោទ  ឈ្មោះ  ងួន  បូរ៉ា មី  បាន 
ឆ្លើយ សារ ភាព នៅ គៃប់ ដំណាក់- 
កាល ទាំង នៅ នគរ បាល យុត្តិ- 
ធម៌ ទាំង នៅ ចៅ កៃម សុើប សួរ  
ហើយ ពៃល  ជំនុំ ជមៃះ  ក៏ ជន  
ជាប់ ចោទ រូ ប នៃះ សារ ភាព ទៀត ។  

លោក ថ្លៃង ថ ៖« ក្នងុ រឿង នៃះ 
សូម កៃុម បៃឹកៃសា ពិចារ ណា 
ហើយ សាលា ឧទ្ធរណ៍ សមៃច 
បន្ថយ ទោស ពី ម្នាក់ ៗ  ១៥ ឆ្នាំ 
មក ១៣ ឆ្នាំ នៃះ  មន សំអាង- 
ហៃតុ តៃឹម តៃូវ ហើយ   » ។ 

កៃយ ជំនុំ ជមៃះ  លោក  សៃី  
គមិ  សតា្ថា វ ី បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា- 
ជំនុំ ជមៃះ ថ្លៃង ថ  សាល ដី កា 
នៃះ  នឹងបៃកា ស នៅ ថ្ងៃ ទី ៨  ខៃ 
មៃសា ខាងមុខ៕   

តពីទំព័រ៦...បាល សៃកុ ពៃ ជៃដា  កាល  
ពី ថ្ងៃ អង្គារ។ 

លោក  តាក ់ យ៉ៃន  បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ ថ  មុន ពៃល  រង របួស ពៃះ សងៃឃ រង- 
គៃះ ពៃះ នាម   ថ្លាង  វុ ធ  បាន ទាស់ពាកៃយ- 
សម្ដី គា្នា តិច តួច ជា មួយអតីត ពៃះ សងៃឃ  
ឈ្មោះ  ធឿន នី   ដៃល ផ្ដើមពី ការ ច អំន់គា្នា- 
លៃង  ដោយ ពៃះ សងៃឃ រង គៃះ បាន ហៅ 
ពៃះ សងៃឃ ដៃ ដល់ ថ  មុខ ដូច មនុ សៃស ញៀន- 
ថ្នាំ។ កៃយ មក  ពៃះ សងៃឃ ដៃដល់ បាន 
ខឹង ខា្លាងំ  ទើប ឈាន ដល់ ការ ចាក់ សម្លាប ់
គា្នា បៃប នៃះ ។

លោក  តាក់ យ៉ៃន  បញ្ជាក់ ថ៖  «នៅ- 
មុន ពៃល បញ្ជ ូនទៅ ស្នង ការដា្ឋាន  ម ន្តៃ-ី 
ជនំាញ ខាង ខ្ញុ ំនៃះ  បាន សាក សរួ ចម្លើយ 
រួច ធ្វើតៃ ស្ត រក សា រធាតុ ញៀន ដៃរ  តៃ គាត់ 
គា្មោ ន ជាតិ ញៀន ក្នុង ខ្លួន ទៃ» ។

លោក  យ៉ាន  សាណ ី នាយ ប៉សុ្ដិ៍ នគរ- 
បាល រដ្ឋ បាល ឃុំ ពូ ជៃ  សៃុក ពៃជៃ ដា  

បាន ថ្លៃង ថ  ពៃះ សងៃឃ  រងគៃះ បាន 
សុគត តាម ផ្លវូ  ពៃល បញ្ជនូ ទៅ មន្ទរី ពៃទៃយ- 
ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី  បនា្ទាប់ ពី រង របួស ធ្ងន់ 
ដោយ សារ ការ ចាក់ នឹង កាំបិត ចិត បន្លៃ 
ចំនួន ៣ កាំ បិត ដោយ តៃូវ តៃង់ ពោះ ១ 
កាបំ ិត ដើម ទៃងូ ១ កាបំតិ នងិ កៀន ក្លៀក 
១ កាំបិត ទៀត ។

លោក បន្តថ  ពៃះ សងៃឃ បង្ក មន ទី- 
កន្លៃង កំ ណើត  នៅភូមិ តៃបៃក  ឃុំ ទឹក- 
ជៃ  សៃុក តំបៃរ  ខៃត្ត កំពង់ ចាម។ រីឯ- 
ពៃះ សងៃឃ រងគៃះ  មន ទកីន្លៃង កណំើត 
ភូមិ ទឹក ជៃ  ឃំុ ទឹក ជៃ  សៃកុ តំបៃរ  ខៃត្ត- 
កំពង់ ចាម ហើយ បាន មក គង់ នៅ វត្ត - 
ដៃ អៃ  ជា មួយ គា្នា។ 

លោក បញ្ជាក ់ថ៖  «កៃយ កើត ហៃត ុ
ពៃះ សងៃឃ រង គៃះ តៃវូ ពៃះ សងៃឃ ដូច គា្នា 
ដឹក ទៅ សង្គៃះ នៅ មន្ទ ីរពៃទៃយ បង្អៃក ខៃត្ត 
តៃ ដោយ សា្ថាន ភាព របួស ធ្ងន់ ធ្ងរ ពៃក  ក៏ 
សុគត នៅ ពាក់ កណា្តាល ផ្លូវ» ។

ពៃះ សងៃឃ ១អង្គ  គង ់នៅ វត្ត ដៃ អៃ ដៃល 
មន ពៃះជន្ម  ២៤ ពៃះវ សៃសា  សុំ មិន- 

បញ្ចៃញ ពៃះ នាម  មន ថៃរ ដីកា ថ  នៅ 
លា្ងាច ថ្ងៃទី ២៣  ខៃមីនា  មុន ពៃល កើត- 
ហៃតុ ពៃះ សងៃឃ រងគៃះ  និង ពៃះ សងៃឃ - 
ដៃ ដល់  បាន ច ំអន់ គា្នា លៃង  ដោ យពៃះ- 
សងៃឃ រងគៃះ បាន ហៅ ពៃះ សងៃឃ ដៃដល ់
ថ  មខុ ដចូ មនសុៃស ញៀន ថ្នា។ំ ពៃល នោះ 
ក៏មន ការ ទាស់ សម្ដី គា្នា ឮៗ  ប៉ុន្ដៃ មន 
ពៃះសងៃឃ ១អង្គ ផៃសៃង ទៀត មក ឃាត់  ក៏ 
សា្ងាត់ រៀងៗ ខ្លួន វិញ ។

ពៃះអង្គ មន ថៃរ ដីកា បន្តថ  លុះ ដល់ 
ម៉ាង ជាង ៩ ពៃឹក  ថ្ងៃទី២៤  ខៃមីនា  
សៃប់ តៃ ឮ សំឡៃង សៃក ឲៃយ គៃ ជួយ ហើយ 
ក៏ មន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល និ ងឃើ ញ ពៃះ សងៃឃ- 
រងគៃះ  ដួល ហូរ ឈាម   ទើប នាំគា្នា ដឹក 
ទៅ សង្គៃះ  នៅមន្ទីរពៃទៃយ ប៉ុន្ដៃ បាន  
ស ុគត តាម ផ្លវូ។ រឯីពៃះ សងៃឃ ដៃដល ់មនិ 
បាន រត់ គៃច ខ្លួន  ទៃ។

ពៃះអង្គ បញ្ជាក ់ថ៖  «កៃយ មក មន 
សមត្ថ កចិ្ច  នងិ គណៈស ងៃឃ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ចុះម ក  ដើមៃបី សុើប អង្កៃត  ដោយ 
គណៈ សងៃឃ ខៃត្ត បាន ផៃសិ ក ពៃះ សងៃឃ 

ដៃល ចាក់ សម្លាប់ គៃ ហ្នឹង រួចក៏ បៃគល់- 
ជូន សមត្ថកិច្ច តៃ ម្ដង។ ពៃល គៃ ជជៃក 
គា្នាឮៗ ហ្នឹង អាតា្មោ នៅ កៃបៃរ ហ្នឹង ដៃរ  តៃ 
អាតា្មោ មិន ហា៊ាន ឃាត់ គៃ ទៃ»៕

នគរបាល នំា ជន ជាប់ ចោទ ងួន បូរ៉ាមី  ចេញ ពីតុលាការ កំ ពូល កាល 
ពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត គឹម សារុំ

សមត្ថកិច្ចបញ្ជនូ...

អតីតសងេឃពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួ កេយ 
ពេលផេសឹករួច។ រូបថត ប៉ូលិស 
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ម៉ៃ គុណមករា

 ភ្នំពៃញៈ  លោក នាយករដ្ឋ- 
មន្ដ្រី  ហ៊ុន  ស្រន  កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ  
បាន  ឲ្រយ ដឹង ថា  ប្រទ្រស កម្ពុជា 
នៅ ត្រ ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ឆ្លង កាត់ ព្រំដ្រន ជា មួយ  
ប្រទ្រស ជិត ខាង   ទោះ បី ជា ច្រ ក - 
ទ្វារ ព្រដំ្រន  ត្រវូ បាន រតឹ បន្ត ឹង  នងិ 
ហាម ឃាត ់   មនិ ឲ្រយ ប្រជា ជន ច្រ ញ 
ចូល ទៅ វិញ ទៅ មក ក៏ដោ យ  ។  

ការ លើក ឡើង  របស់ លោក- 
នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រី  នឹង កា្លាយ ជា 
សារ  ដ៏ច្របាស់ លាស់  ដល់ សា- 
ធារ ណជន  ចំព្រល  មាន ការ- 
ភ័យ  ខា្លាច  ថា  ទំនិញ ប្រើ ប្រស់ 
នឹង   កើន ឡើង  ខណៈ រាល់- 
សកម្ម ភាព ទំង អស់  ត្រូវ បាន 
ធ្វើ ឡើង នៅ ច្រកព្រដំ្រន ជា មយួ    
វៀត ណាម  ថ្រ  និង ឡាវ  កាល- 
ពចីងុ សបា្ដាហ ៍មនុ   ដើ ម្រប ី ប្រយទុ្ធ- 
ប្រឆាងំ  នងឹ ការរកីរាល ដាល  ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  ដោយ លើក  ឡើង ថា 
ការ ហាម ឃាត់ គ្រន់ ត្រ អនុវត្ត  
ចំពោះ   ប្រជា ជន  និង ប្រជាជន  
ត្រ ប៉ណុ្ណោះ  ប៉នុ្ត្រ មនិ ម្រន សកម្ម- 
ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម នោះ ទ្រ ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដ្រី  ហ៊ុន  
ស្រន  ថ្ល្រង  សំណ្រះសំណាល 
ជា មយួ  គ្រពូ្រទ្រយ ស្មគ័្រ ចតិ្ត ៤០០ 
នាក់  ដើ ម្របី ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង  
ជំងឺកូវីដ ១៩ កាល ពីថ្ង្រទី ២៥ 
ខ្រ មីនា  ឆា្នាំ២០២០  នៅ  វិមាន  
សន្ដិ ភាព ថា ៖ «  កាល ពីម្រសិល- 
មិញ  យើង ទទួល បាន  ប្រក់ 

ចំណូល  ប្រហ្រល ២ លាន ដុលា ្លារ  
ពី ពន្ធ គយ  មក ពី ច្រកទ្វារ អន្តរ- 
ជាតិ ប៉ោយ ប៉្រត  ខ្រត្ត បនា្ទាយ- 
មាន  ជ័យ ជាប់ ព្រំ ដ្រន  ថ្រ ។ 
ជាមួយ  គ្នា ន្រះ យើង ក៏ នៅត្រ  
ប្រមូល ប្រក់ ចំណូល  លើ ពន្ធ 
គយ  ពី  ច្រកទ្វារ ព្រំដ្រន  ជាមួ យ 
ប្រ ទ្រស វៀត ណាម  និង ឡាវ  
ដោយ  សារ ត្រ យើង នៅត្រ ធ្វើ- 
ការ  ផ្លាស់ ប្តូរ ទំនិញ  ទៅវិញទៅ- 
មក  ប៉ុន្ត្រ យើង  គ្រន់ត្រ មិន 
អនុញ្ញាត   ឲ្រយ ប្រជាជន ឆ្លង កាត់ 

ព្រំដ្រន  ត្រ ប៉ុណ្ណោះ  »។ 
 មន្ដ្រី មួយរូប នៅ សា្ថានទូត 

វៀត ណាម  ប្រចាំ នៅ  ប្រទ្រស 
កម្ពជុា ដ្រល ស្នើសុ ំមនិ បញ្ច្រញ 
ឈ្មោះ  បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍  
កាល ពីសបា្ដាហ៍ មុន ថា  ទោះ បី 
ជា   វៀត ណាម  កំពុង ពង្រឹង  វិធា ន- 
ការ ឆ្លង កាត់  តាម បណ្ដោ យ- 
ព្រំដ្រន ដោយ សារ ត្រ ការ រីក  - 
រាលដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ កដ៏ោយ 
ក៏ ប្រទ្រស ទំង ២នៅត្រ ផ្លាស់- 
ប្តូរ ទំនិញ ទៅ វិញ ទៅ មក ជា 

ធម្មតា ។    មន្ដ្រី  នោះ ថ្ល្រងថា  ៖   
«  សកម្ម ភាព ពាណជិ្ជ កម្ម  នៅត្រ  
ធ្វើ ឡើង ជាធម្មតា។ ភាគីវៀត- 
ណាម នៅថា្នាក់  មូលដា្ឋាន ដ្រល  
មាន   ព្រំដ្រន ជាមួយ  កម្ពុជា នឹង  
សហ ការ យ៉ោងជតិស្នទិ្ធ ជាមយួ  
ភា គី កម្ពុជា ដើ ម្របីធ្វើ ឲ្រយ ប្រ កដ 
ថា សកម្ម ភាព នោះ ដំណើរ ការ 
ល្អ ប្រសើរ » ។  

មន្ដ្រី នោះ  បន្ថ្រម ថា ៖« ខ្ញុំគិត 
ថា   ការធា្លាកច់ុះ  ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម 
ទ្វ្រភាគី  មិនអាច  ចៀសផុត បាន-  

ទ្រ ដោយ សារ ត្រ  ជំងឺ ន្រះ  បង្ក 
ផល  ប៉ះពាល់  ដ៏អាក្រក់  លើ 
ប្រទ្រស ទំង អស់  លើ ពិ ភព- 
លោក    មិនគ្រន់ត្រ   ប្រទ្រស  
វៀត ណាម  ឬ កម្ពុជា នោះ ទ្រ » ។  
លោក    បន្តថា៖«  ប៉ុន្ត្រ ភាគី  វៀត- 
ណាម  បាន រៀបច ំផ្រន ការ លើក  
កម្ពស់ ពាណិជ្ជ កម្មរួច ហើយ   
ដើ ម្របីជំរុញ  កិច្ច សហ  ប្រតិ បត្តិ- 
ការ ស្រដ្ឋ កចិ្ច របស់ យើង  បនា្ទាប-់  
ព ីជងំ ឺន្រះ មាន ភាព ធរូស្រល ។  
ដូច្ន្រះ  សូម ជឿ ជាក់ ថា  កិច្ច- 

សហ ប្រតិ បត្តិ ការ ស្រដ្ឋ កិច្ច 
របស់ យើង   នឹង ស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ ក្នុង ព្រល ឆាប់ៗ »។ 

 លោក  គីម  ហួត  ប្រធាន 
មន្ទីរ ពាណិជ្ជ កម្ម ខ្រត្ត បាត់- 
ដំបង  បាន   ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាល ព ីថ្ង្រចន្ទថា  ការ បទិ ច្រក 
ព្រដំ្រន  នៅ  ព្រល ន្រះ  មាន ផល-  
ប៉ះ ពាល់ តិច  តួច  ដល់ កសិករ  
នៅ  ខ្រត្ត បាត់ ដំបង  ដោយ- 
សារ ត្រ ការ  ប្រមូល ផល ទំង-  
អស់  ជិត បញ្ចប់ ទៅ ហើយ។  
ជាមួយ គ្នា ន្រះ ដ្ររ ព័ត៌ មាន 
ការបទិ ច្រក ព្រដំ្រន មយួ ចនំនួ   
ដ្រល ចាប់ ផ្ដើម  កាល ពីថ្ង្រ ទី 
១៨  ដ្រល  ធ្វើ ឲ្រយកសកិរ ពន្រយារ 
ព្រល  ការ ប្រមូល  ផល របស់ 
ពួក គ្រ ។    

លោក  លើក ឡើង  ថា ៖ « ខ្ញុំ 
មនិ គតិ ថា  មាន បញ្ហា សម្រប ់  
ផលិត ផល  កសិ កម្ម  កម្ពុជា  
ក្នុង ការ នាំច្រញ ទៅ  ប្រទ្រស 
ថ្រ នោះ ទ្រ  ប៉ុន្ត្រ អ្វីជា បញ ្ហា 
គឺថា  ការនាំចូល ផលិត ផល  
ពី ប្រទ្រស ថ្រ  មក  កម្ពុជា  អាច  
មាន តម្ល្រ  កាន ់ត្រ ខ្ពស ់ ដោយ-  
សារ ត្រ ការ ដឹក ជញ្ជូន អាច- 
ចំណាយ ខ្ពស់ »។  

 ប្រទ្រស កម្ពុជា  និង ថ្រ  បាន 
យល់ ព្រម ក្នុង ការ ជំរុញ  ពាណិជ្ជ- 
កម្មឆ្លង កាត់ ព្រំដ្រន ដល់ ១ ៥ 
ពាន់ លាន  ដុលា្លារ ត្រឹម ចុង ឆា្នាំ 
ន្រះ  ខណៈ  ប្រទ្រស វៀត ណាម  
នឹង ជំរុញ  ឲ្រយ ដល់ ជាង ៥ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ ៕ LA 

ធូ វិរៈ 

ភ្នំពៃញ :  ក្រសួង រ៉្រ  និង ថាម ពល  
បាន ប្រកាស បើក តំបន់ សម្រប ទន 
រកុ រក រ៉្រ ថ្ម ីបន្ថ្រម ទៀតស ម្រប ់ក្រមុ- 
ហ៊នុ ដាក ់ពាក្រយ សុ ំអាជា្ញា បណ័្ណ  ដ្រល 
មាន ទំហំ សរុប  ៧៩៤ គីឡូ ម៉្រត្រ-   
ក្រ ឡា   នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ចំនួន ៣។ ន្រះ 
បើ យោង តាម ស្រចក្ត ី ប្រកាស ពត័-៌ 
មាន របស់ ក្រសួង ។ 

 បើ យោង តាម ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌- 
មាន  ក្រសងួ បាន  ប្រកាស បើក ឲ្រយ ដាក ់
ពាក្រយ ប្រកួត ប្រជ្រង សំ ុអាជា្ញា ប័ណ្ណ ជា 
សាធារណៈ ក្នុង ការ  ស្វ្រងរក រ៉្រ ក្នុង 
តបំន ់សម្របទន ចនំនួ ៤  រមួ មាន  តបំន ់
សម្រប ទន  ស្វ្រ ងរក រ៉្រ ដ្រល មាន ទំហំ  

២០០ គីឡូ ម៉្រត្រ ក្រឡា  ស្ថិ ត នៅ ស្រុក 
ត្រពាំង ប្រសាទ  ខ្រត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  
និង ១៩៤ គីឡូ ម៉្រត្រ ក្រឡា  ជាប់ ព្រំ - 
ប្រ ទ ល់  រវាង ស្រុក  ត្រពាំង ប្រសាទ  
ខ្រត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  និង ស្រុក ជាំ ក្រសាន្ត  
ខ្រត្ត ព្រះ វិហារ  ។ 

 ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ ៌មាន បាន ឲ្រយដងឹ 
ថា  ក្រសួង នឹង ផ្តល់ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ចំនួន 
២ដ្រល មាន ទំហំ សរុប ៤០០ គីឡូ- 
ម៉្រត្រ ក្រឡា  ស្ថិត នៅ ស្រុក ព្រជ្រ ដា  
ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី ។

លោក  យស  មនុ ីរា៉ាត ់ អគ្គ នាយក ន្រ 
អគ្គ នាយក ដា្ឋាន រ៉្រ ន្រ ក្រសួង រ៉្រ  និង 
ថាម ពល  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ការ ប្រកាស 
ផ្តល ់អាជា្ញា បណ័្ណ ស្វ្រង រក រ៉្រន្រះ  ដោយ- 
សារ ក្រសួង មើល ពី សកា្តា នុពល ធន- 

ធាន រ៉្រ ទង ់ដ្រង  រ៉្រ មាស  នងិ ធ្រយងូ ថ្ម  នៅ 
តបំន់ ទំង នោះ ។  លោក បាន ថ្ល្រង ថា៖  
«  ដោយ សារ  តំបន់ ទំងនោះ  មាន 
សកា្តា នុពល ធន ធាន រ៉្រ  ទើប ក្រសួង 
ប្រកាស ឲ្រយ ក្រមុ ហ៊នុ ធ្វើ ការ ស្វ្រង រក   ថា 
តើ  តបំន ់ទងំ នោះ  មាន រ៉្រ ទហំ ំប៉នុណា 
គុណ ភាព យ៉ោង ណា ហើយ តើ វា  អាច 
ធ្វើ អាជី វកម្ម ចំណ្រញ ឬអត់?» ។

 កាល ពី ដើម ខ្រ មីនា ន្រះ  ក្រសួង 
រ៉្រ  និង  ថាម ពល  បាន ប្រកាស ថា 
រដា្ឋា ភិបាល  នឹង ផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ ឲ្រយ 
ក្រមុ  ហ៊នុ  ២ ក្នងុ ចណំម ក្រមុ ហ៊នុ 
ចនំនួ ៦  ដ្រល ដាក ់ពាក្រយ ស្នើ សុ ំអា-
ជា្ញាប័ណ្ណ សិក្រសា  ស្វ្រង រក រ៉្រ លោហៈ 
នៅ កម្ពុជា ។  

 ក្រសងួ បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  ក្រមុ ហ៊នុ  H.T 

Kuang Ye Cambodia Develop-
ment Co., Ltd និង Cambodia 
K88 Industry Co.,Ltd ត្រូវ បាន  
ជ្រើ សរីស ជា ក្រុម ហ៊ុន ដ្រល មាន 
លក្ខណ សម្របត្តិ គ្រប់ គ្រន់  និង មាន 
សិទ្ធិ អាទិ ភាព  ដើម្របី បន្ត អនុវត្តនីតិ វិធី 
ក្នងុ ការ ទទួល បាន អាជា្ញា ប័ណ្ណ ស្វ្រងរក 
ធន ធាន  រ៉្រ នៅកម្ពុជា។ 

 យោង តាម  លោក  យស  មុនី រា៉ាត់  
បច្ចុប្របន្ន ក្រសួង បាន ផ្តល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
សិក្រសា ស្វ្រង រក រ៉្រ លោហៈ ចំនួន  ៣៩ 
នៅ ទូ ទំង ប្រទ្រស ។ 

 កាល ព ីដើម ខ្រ មនីា ក្រមុហ៊នុ  Em-
erald Resources NL ដ្រល បាន 
ចុះ បញ្ជនីៅផ្រសារ ហ៊នុអសូ្តា្រលបីាន ចុះ 
កចិ្ច  សន្រយា ក្នងុ តម្ល្រ  ២៣០លាន ដលុា្លារ 

ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Mining and 
Civil Australia (MACA)  លើ 
គម្រង រ៉្រ មាស អូរ ខា្វា វនៅ កម្ពុជា។

ក្រុម ហ៊ុន  Emerald Resources 
ដ្រល ជា ក្រុមហ៊ុន ម្រ របស់  Renais-
sance Minerals (Cambodia) 
Ltd  គ្រង នឹង ទញ យក រ៉្រ មាស លើ 
គម្រង អរូ ខា្វាវ ក្នងុ ខ្រត្ត មណ្ឌល គរិ ីនៅ 
ត្រី មាស ទី២ ឆា្នាំ២០២១។

 បើ តាម ក្រមុហ៊នុ  កចិ្ច សន្រយាន្រះ មាន 
រយៈព្រល ជាង  ៧ ឆា្នាំ រួម មាន ការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ ឧបករណ៍ ធ្វើ រ៉្រ  និង ស្រវាកម្ម លើ 
គម្រង រ៉្រ មាស នៅ កម្ពុជា ។ វិសាល- 
ភាព ការងារ ន្រកចិ្ចសន្រយា ន្រះ នងឹ គ្រប- 
ដណ្តប់ លើ ស្រវា ដឹក ជញ្ជូន  ការ ទញ 
យក រ៉្រ  ខួង  និង ការ បំផ្ទុះ ៕

នាយករដ្ឋមន្ត្របីញ្ជាក់ថា ពាណិជ្ជកម្ម តាមព្រដំ្រន នៅ ត្របន្ត 

ក្រសួងរ៉្រ និងថាម ពល  ប្រកាសបើក តំបន់ សម្របទានរុករករ៉្រថ្ម៤ីទៀត

សកម្មភាពកម្មករអូសទំនិញ តាម រទៃះ ពីថៃមក កម្ពជុានៅចៃកពៃដំៃនអន្តរជាតិកន្លងមក   ។ រូបថត ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
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ពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុានិងឥណ្ឌនូេសី៊កើនដល់$៧៩២លាន
តពីទំព័រ ១...តាម ទិន្ន ន័យ ពី 

កៃសួង ពាណិ ជ្ជ   កម្ម ។
ទនិ្ននយ័  នៃះ បង្ហាញ ថា  បៃទៃ ស  

កម្ពជុា បាន នា ំចៃញ ផលតិ ផល  
មាន តម្លៃ បៃហៃល ២២, ៣២ 
លាន ដុលា្លារ កាល ពី ឆ្នា ំមុន  កើន-  
ឡើង ៣, ៩៦ ភាគ រយ ធៀប នឹង 
២០១៨  ខណៈ  ការ នា ំចលូ មាន 
តម្លៃ ៧ ៧០  លាន ដុលា្លារ  កើន- 
ឡើង ៤៧, ៤៦ ភាគ រយ ។ 

ទំនាក់ ទំនង រវាង បៃទៃស 
កម្ពជុា  នងិ សាធារណ រដ្ឋ ឥណ្ឌ-ូ 
នៃសុ ី កពំងុ មើល ឃើញ  សកម្ម- 
ភាព ជា ចៃើន  ចាប់ តាំង ពី ខៃ 
កញ្ញា   ឆ្នាំ ២០១៧។ 

 លោក  ហោ  ណំាបូរ៉ា  ឯក អគ្គ- 
រជ ទូត កម្ពុជា បៃចាំ បៃទៃស 
ឥណ្ឌូនៃសុី  បាន បៃប់ ទីភា្នា ក់- 
ងរ  ព័ត៌ មាន  Eurasia Revie w  
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  កៃុ ម  វិនិ - 
យោ គិន បៃទៃស ឥណ្ឌូ ន ៃសុី  
កំពុង សម្លឹង មើល អំពី សកា្តា នុ- 
ពល   សៃដ្ឋ  កចិ្ច រកី ចមៃើ ន  រហស័   
របស់ បៃទៃស កម្ពុជា  ។ 

លោក  ថ្លៃងថា ៖ «  យើង មាន 
ការ  វិនិយោគ  ពី បៃទៃស ឥណ្ឌូ - 
នៃ សុី   បៃហៃល ៣៥០ លាន 
ដុលា្លារ នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា  ។  

ខ្ញុំចង់  អញ្ជើញ  កៃុម វិនិ យោ គិន  
ឥណ្ឌ ូនៃសីុ កាន់ តៃ ចៃើន  មក វិនិ-  
យោគ នៅ   កម្ពុជា  »។  

 ការវិនិ យោគ ធំជាង គៃ ដៃល 
បាន  ធ្វើ ឡើង កាល ពី ឆ្នាំ មុន  គឺ 
នៅ ពៃល ដៃល  Citilink ជា កៃមុ- 
ហ៊ុន  អាកាស ចរណ៍ តម្លៃទាប 

របស់ បៃទស ឥណ្ឌូនៃសុី  បាន 
ចាប ់ ផ្ដើម ដណំើរ ការ ជើង ហោះ- 
ហើរ  ផ្ទាល់  រវាង ទី កៃុង ហៃសា ការ- 
តា និងទី កៃុង ភ្នំពៃញ ។   លោក 
បន្ត ថា  ៖« វា ជាអំណោយដ៏ធំ បំ- 
ផតុ  ដើ  មៃបបីង្ហាញ ព ីទនំាក ់ទនំង  
មិត្ត  ភា ព រយៈ ពៃល  ៦០ ឆ្នាំ រវាង  

បៃទៃស ឥណ្ឌ ូនៃសុ ី នងិ កម្ពជុា ។  
ការត ភា្ជាប ់ផ្លវូអាកាស មាន សារៈ- 
សំខាន់ សមៃប់  ការ បង្កើន ទំនា ក់- 
ទនំង សៃដ្ឋ កចិ្ច នងិ  ទនំាក ់ទនំង 
រវាង បៃជា ជន និង បៃជា ជន» ។  

លោក លុន  យ៉ៃង  អគ្គលៃ ខា-  
ធិ  ការ សមាគម សៃូវ អង្ករ កម្ពុជា 

(CRF)   បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ថា ទោះបីជាបៃទៃស   កម្ពុជា  
និង ឥណ្ឌូ នៃសុី បា នចុះ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង  លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការ- 
យោគ យល់ គ្នា (MoU) ស្ដី ពី 
ការ នាំ ចូល  អង្ករ របស់  បៃទៃស  
កម្ពុជា  កាល ពី ឆ្នាំ មុន ក៏ ដោយ  

ក៏ រហូត មកដល់ ពៃល នៃះ    
បៃទៃស កម្ពុជា   មិន បានធ្វើ  - 
ការ  នាំ ចៃញ  ណា មួយ នោះ ទៃ  
ដោយ សារ តៃ   មនិ មាន ការ បញ្ជា 
ទិញ  ពី បៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី ។  

 លោក ថ្លៃង ថា ៖ «  ចាប់តាំង ពី  
MoU  បាន ធ្វើ ឡើង  រហូត 
មកដល់ ពៃលនៃះ  យើង  មិន 
ទទួល បា ន ការ បញ្ជាទិញ ណា- 
មួយ នោះ ទៃ ពី  ពួកគៃ   ដោយ- 
សារ តៃ ការចរចា តម្លៃ  មិន ទាន់ 
សមៃច  បាន »។  

 របាយ ការណ៍  របស់ កៃសួង  
ទៃសចរណ៍    បានចៃញ ផៃសាយ 
ថា  បៃទៃស កម្ពុជា ទទួល បាន  
ភ្ញៀវទៃសចរ ឥណ្ឌូនៃសុី  សរុប   
៦៦  ៨០៤ នាក់ កាល  ពី ឆ្នាំ មុន ។  

  បៃទៃស កម្ពុជា បាន នាំចៃញ 
ផលតិ ផល សរបុ មា  នតម្លៃ ១៤,- 
៦៣ពាន់ លាន ដុលា្លារ កាល ពី 
ឆ្នាំ  មុន  កើន ឡើង ១២, ៧  ភាគ- 
រយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨។ នៃះ 
បើ យោង តាម របាយការណ៍ 
របស់ ធនាគរ ជាតិ នៃ កម្ពុជា។  
កម្ពុជា បាន នាំ ចូល  ក្នុងតម្លៃ  
២២, ៣៤  ពាន់  លាន ដុលា្លារ  
កើន ឡើង ១៨, ៦ ភាគរយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ ២០១៨៕  LA 

សកម្មភាពនៃការលើកដាក់ ទំនិញនៅកំពង់ផៃស្វយ័តភ្នពំៃញ នៅ សៃកុ កៀនស្វាយ  ខៃត្ត កណ្តាល កន្លងមក  ។ រូបថត ហុង មិនា

ទីកៃុង  េ្រហ្វងហ្វឺតៈ សហ- 
គៃស  ឧសៃសាហកម្ម អាល្លឺម៉ង់   
Thyssenkrupp  កាលថ្ងៃ ពធុ 
បា  ន បៃកាស ថា  ខ្លួន  នឹង  រំ សា យ    
ការងរ ចំនួន ៣ ០០០ កន្លៃង   
ក្នុង   ផ្នៃក  ផលិត កម្ម ដៃកថៃប 
ដៃល ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
យ៉ាង ខា្លាំង  និង  ជាផ្នៃក១ នៃ 
កញ្ចប ់វិបត្តិ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

កៃមុហុ៊នដៃកថៃប ដៃល  ដំឡើង     
ជណ្តើរយន្ត  រហូត  ដល់   កបា៉ាល់ 
មជុទកឹ  បាន នយិយ ថា  ខ្លនួ បាន   
សមៃច  កចិ្ច  សនៃយា ជាមយួ សហ- 
ជពី   IG Metall  ដ ៏មាន ឥទ្ធ ិពល  
របស់អាល្លឺម៉ង់  ក្នុងការ កាត់- 
បន្ថយការងរ ចំនួន ២០០០ 
កន្លៃង  នៅ រយៈពៃល  ៣ឆ្នាំ ខាង 
មុខ  និងចំនួន ១ ០០ ០ កន្លៃង 
ផៃសៃងទៀត តៃឹមឆ្នាំ ២០២៦។ 

កៃុមហ៊ុន   បាន និ យយ ថា  
ការ    កាត់ បន្ថយ   ការងរ  ក្នុង បៃ - 
ទៃ ស   អាល្លឺម៉ង់ ចាំ បាច់ ដើមៃបី 
ឆ្លើយ តប   ចំពោះ បញ្ហា បៃឈម     
ក្នុង ផលិត កម្ម ដៃក ថៃប ពៃល  
ការរីក រល  ដាល វីរុស កូរ៉ូ ណា     
បណា្តា ល  ឲៃយ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិភព- 
លោក  បៃឈម  បញ្ហា  យ៉ាង ចៃើន ។ 

 តលួៃខ ចងុ កៃយ  បង ្ហាញថា    

ការ  កាត់ បន្ថយ  ការងរ ជាចៃើន 
ក្នងុ  ផ្នៃក ផលតិដៃក នៃ  កៃមុ ហ៊នុ   
Thyssenkrupp  តៃមឹ ១០ ០ ០  
កន្លៃង   បនា្ទាប់ពី កៃុមហ៊ុននៃះ 
បាន និយយ  កាល ពី លើក មុន 
ថា ចនំនួ ២០០០ កន្លៃង នៃ ច ំននួ     
៦០ ០ ០    ដៃល  គៃង ទុក     នឹង  
ប៉ះ ពាល់ កម្មករ ផលិត ដៃក ។ 

  កៃុមហ៊ុន Thyssenkrupp  
កន៏យិយដៃរថា  ខ្លនួ បាន  យល ់
ពៃម ភា្លាម ៗ   ជាមួយ កញ្ចប់វិបត្តិ 
កូរ៉ូណា  ជាមួយ សហ ជីព  IG 
Metall ដៃល មាន កម្មករ ជន- 
ជាតិ អាល្លឺ ម៉ង់ ជាចៃើន នៅ ផ្នៃក  
រោង ចកៃ ផលិត ដៃក ក្នុង តំបន់  
អឺ រ៉ុប តៃូវ បាន រប់ បញ្ចូល  ទៅ- 
ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ ម៉ាង  ក្នុង 
សបា្តាហ៍ ខាង មុខ  ដោយ ទទួល 
បាន  ៨ ០ ភាគ យ នៃ  បៃក់ខៃ 
ធម្មតា របស់ ពួក គៃ ។ 

 លោក Oliver Burkhard  
បៃធាន ផ្នៃក បុគ្គ លិក   និ យ យ     
ថា៖«សមូៃប ីនៅ ពៃល យើង អស-់ 
ការង រ   យើង នៅ ពៃយា យម រកៃសា 
ទុក ពួកគៃ ក្នុង បៃព័ន្ធ ការងរ ។ 
ដូច្នៃះ   យើង អាច តៃឡប់ ទៅ 
កាន់ ការងរ វិញ  បនា្ទាប់ ព ីវ ិប ត្តិ 
នៃះ   បញ្ចប់  » ។  AFP/RR 

 កេម៊ហ៊៊ន ដេកថេបអាល្លម៉ឺង់នឹង
កាត់បន្ថយការងារ៣០០០កន្លេង
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CDC  អនុម័តឲ្យកុ្ម ហុ៊ន  HK Burltex 
បង្កើតរោងចក្ ផលិត កាបូបនិង ម៉ាស់មុខ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋា ភិបាល កាល ពី 
ថ្ងៃ អង្គារ  បាន យល ់ពៃម  ឲៃយ កៃមុ- 
ហ៊នុ  HK Burltex Manufac-
tory Co.,  Ltd  សាង សង់ រោង-  
ចកៃ ផលតិ  កាបបូ  នងិ ម៉ាស ់មខុ 
គៃប់ បៃភៃទ ។  នៃះ បើ យោង- 
តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន 
របស់  កៃុម បៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ 
កម្ពុជា  (CDC)។ 

CDC បាន  ឲៃយ ដងឹ ថា  ខ្លនួ  បាន 
ផ្ដល់ ការ យល់ ពៃម ដល់ កៃុម- 
ហ៊នុ  HK Burltex Manufac-
tory Co., Ltd  ដើមៃប ីសាង សង ់
រោង  ចកៃ  ផលិត  កាបូប  និង 
ម៉ាស ់ មុខ គៃប់ បៃភៃទ ជា មួយ 
នងឹ  ទនុ វនិ ិយោគ ចនំនួ  ៣,១ លា ន  
ដលុា្លារ   មន ទតីាងំ  នៅ តបំន ់សៃដ្ឋ-  
កិច្ច ពិសៃស   Vattanak In-
dustrial Zone II  តាម 
បណ្ដោយ ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៣  ជាយ 
កៃុង ភ្នំពៃញ   ហើយ រោង ចកៃ នៃ ះ  
នឹង  សៃូប យក ការ ងរ បៃហ ៃ ល  
៩១៥ នាក់ ។  

លោក  លឹម  ហៃង  អនុ បៃធា ន  
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពុជា  បាន 
សា្វាគ មន៍ ការវិនិ យោគ ថ្មីនៃះ  
ខណៈ ព ិភព លោក កពំងុ បៃឈ ម  
នងឹ កង្វះ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់វៃជ្ជ សាស្ដៃ   
ពសិៃស ម៉ាស ់មខុ  ដើមៃប ីការ ពារ 

ការ រីករាល  ដល  ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 
 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ពិត ហើយ  

ការ វិនិ យោគ  មិន មន បំណង 
គៃន ់ នៅ ក្នងុ អឡំងុ ការរកី រាល- 
ដល  នៃះទៃ  ខណៈ ពួកគៃ  បាន 
ដក  ់ពាកៃយ សុ ំរយៈ  ពៃល  ២-៣ខៃ  
កន្លង មក ហើយ  ហើយខ្ញុ ំគតិ ថា  
ការ វិនិយោគ នៃះ នឹង តៃូវ កា រ   
ពៃល វៃលា  បៃហៃល ជា ចៃើ ន  ខៃ 
សមៃប ់ ការ សាង សង ់រោង ចកៃ 
នៃះ  ទោះ យ៉ាង ណា  វា នៅតៃ   
បង្ហាញ ចំណុចវិជ្ជ មន ថា ពួក- 
គៃ អាច   មន លទ្ធ ភាព  ក្នុងការ- 

ផលិត ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ផ្នៃក វៃជ្ជ- 
សាស្ដៃ   មិន កាន់តៃចៃើន   នៅទី- 
ផៃសារ  ក្នងុ សៃកុ ប៉ណុ្ណោះ  ហើយ ក ៏
នឹង នាំ ចៃញ ទៅ  ពិ ភព លោក   
ដៃល កំពុង បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង   
ជំងឺកូវីដ ១៩ ផង ដៃរ »។  

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី ហ៊ុន  
សៃន  កាល ពីថ្ងៃពុធ  ក៏ បាន 
គំរាម ថា  នឹង បិទ ឱសថ សា្ថាន  
ដៃល លក់  ដំឡើង ថ្លៃ លើស 
ទផីៃសារ នវូ សម្ភារ វៃជ្ជ សាស្ដៃ គៃប ់ 
បៃភៃទ   ជា ពិសៃស ម៉ាស់ មុខ  
ក្នុង អំឡុង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

 លោក ថ្លៃង ថា ៖« ខ្ញុំ កំពុង ធ្វើ 
ការ  សិកៃសា  មួយអំពី ម៉ាស់ មុខ  
ដៃល  តៃូវ បាន លក់ នៅទីផៃសារ 
នៅ  ពៃល នៃះ ។ បៃសិនបើ  អ្នក- 
នៅ   តៃ បន្ត  បង្កើន តម្លៃ  យើង នងឹ 
រឹប អូស  និង ថៃម ទាំង បិទ ហាង 

ឱសថ សា្ថាន នោះ  ជា រៀង រហូត ។  
អ្នក គរួតៃ ទម្លាក ់តម្លៃ    ពៃល ដៃ ល 
រដ្ឋា ភិបាល  មិនទាន់   បៃើ បៃ ស់  
កណា្ដោប់ ដៃដៃក  »។   លោក   
បានបន្ថៃមថា  លោក បាន ផ្ដល់ 
យោបល់ ដល់ បៃជា ជន  និង 
កៃសួង សុខា ភិបាល  ឲៃយ ជូន- 
ដំណឹង ដល់ រូប លោក នៅក្នុង 
ទំព័រ facebook  របស់ លោក   
បៃសនិបើ  នរណា  ម្នាក ់ លក ់តម្លៃ 
ខ្ពស ់ ។    លោក លមឹ  ហៃង  គាទំៃ 
គំនិត ផ្តួចផ្ដើម របស់ លោក - 
នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី ដោយ សារ  តៃ  
បៃជាជន តៃូ វបង្ខំ ចិត្ត ទិញ   ម៉ាស់ 
មខុ ក្នងុ តម្លៃ ខ្ពស ់។    លោក លើក 
ឡើង ថា ៖ «  វសិយ័  ឯកជន   គាទំៃ 
វិធានការ  របស់ លោក នាយក- 
 រដ្ឋ មន្ដៃី  បៃឆំង រាល់ បៃជាជន 
ឬ ហាង លក ់ណា   មយួ ដៃល លក ់
ម៉ាស់ មុខ  លើស ពីតម្លៃ ទី ផៃសារ  
ខណៈ បៃជា ជន របស់យើង  
មិនម នលទ្ធ ភាព  ទិញ បាន  
ក្នុងអំឡុង ពៃល វៃលា ដ៏ ពិ បាក 
ដោយ សារតៃ  ការរីក រាល ដល 
ជំងឺកូវីដ ១៩  »   ៕  LA 

លោក Alex Schultz អនុបៃធាន ផ្នៃកវិភាគ នៃកៃមុ  ហុ៊ន     FACEBOOK។ AFP

ទីកៃុង សាន ្រហ្វានសុី ស្កូៈ  
កៃុម ហ៊ុន  Facebook កាល ពី 
ថ្ងៃ អង្គារ បាន ឲៃយ ដងឹថា ការរកី-  
រាល ដលជំងឺ កូវីដ ១៩  មន 
អ្នកបៃើ បៃស់ បណា្ដោញ សង្គម    
ចៃើន   បាន  ច ូ  ល បៃើ បៃស់    សៃវា   
កម្ម របស ់ខ្លនួ  ខណៈ   វា ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ- 
ពាល ់ ដល់  បៃក់ ចំណូល  ពី ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ពា ណិ ជ្ជ  កម្ម  ដៃល 
បណា្ដោញ  សង្គម ធំ ជាង គៃ របស់ 
ពិភព លោក មួយ នៃះ ពឹង ផ្អៃក 
លើ ។  

ការ ហៅជា សារ សំឡៃង  និង 
វីដៃអូអន ឡាញ នៅ  ក្នុង កម្មវិធី 
Messenger និង កម្ម វិធី  
WhatsApp ដៃល គៃប់ គៃង 
ដោយ កៃុម ហ៊ុន  Facebook 
បាន កើន ឡើង ជាង ២ដង ដៃល 
ជាការកើន ឡើង ដ៏ ចៃើន  ដោយ 
កូវីដ ១៩ ។  យោង តាម ការ- 
បង្ហាះ ដោយ លោក  Alex 
Schultz អន ុបៃធាន ផ្នៃក វភិាគ 
និង លោក  Jay Parikh អនុ- 
បៃធាន ផ្នៃក វិស្វ កម្ម ។

 លោក Parikh និង   លោក 
Schultz បាន ឲៃយ ដឹងថា ៖        
« ដោយ សារ តៃ ការរកី រាល ដល  
កើន ឡើង  ហើយ បៃជាជន កាន-់ 
តៃ ចៃើន អនុ វត្តការ នៅ ឆ្ងាយ ពី 
គា្នា នៃះ  ក ៏មន នយ័ ថា  បៃជាជន 
កាន់ តៃ ចៃើន ឡើង ៗ កំពុង បៃើ- 
បៃស់  កម្ម វិធី របស់ យើង »។

បើ យោង តាម កៃមុ មន្ដៃ ីបៃត-ិ 
បត្ត ិនៃ កៃមុហុ៊ន នៃះការ កើន ឡើង  
ខា្លាងំ នៃ ការ បៃើបៃស់ នៃះ មននៅ  
ក្នងុ សៃវា ការ ផ្ញើ សារដោយ មិន គិត 
បៃក់ របស់  កៃុម ហ៊ុន  Face-
book ដៃល  មិន  រក បៃក់ ចំណូល  
ពី ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណិជ្ជ កម្ម បាន ។  

 លោក Parikh និង លោក  
Schultz បាន បន្តថា ៖ « យើង 
មិនរក បៃក់ បាន ពី បៃើបៃស់ 
សៃវា កម្មចៃើន ដៃល យើង កពំងុ 
មើល ឃើញ ការ ចូលរួម កាន់ តៃ 
ចៃើន នោះទៃ  ហើយ យើង បាន 

មើល ឃើញ  ការចុះ ខៃសាយ 
អាជីវកម្ម ផៃសព្វផៃសាយ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម របស់ យើង នៅ ក្នុង បៃ ទៃស 
ជាចៃើន ដៃល ចាត់ វិធាន ការ 
ខា្លាំង កា្លា ដើ មៃបី កាត់ បន្ថយ ការ-   
រីករា ល ដល កូវីដ ១៩ »។

ពួកគៃ បាន បន្ថៃម ថា  ការ បៃើ- 
បៃស់ កើន ឡើង  នៅ ក្នុង សៃវា- 
កម្ម  «គៃួសារ»  នៃ កៃុម ហ៊ុន 
Facebook  និង ទូទាំង ឧសៃសា - 
ហ  កម្ម អីុន ធឺណិត មិន ធា្លាប់ មន 
នោះទៃ ។

កៃមុ ហ៊នុ Facebook  ដៃល 
មន អ្នក បៃើ បៃស់ ជាង ២ ពាន់ 
លាន  នាក់  នៅ ក្នុង ចំណម 
កៃុម ហ៊ុន ជាចៃើន ដៃល រំពឹង ថា  
មន អ្នក មើល ចៃើន ដោយ 
សារតៃ វិបត្តិ នៃះ ដៃល បាន 
ផ្លាស់ ប្តូរទម្លាប់ អតិ ថិ ជន ជា- 
ចៃើន  និង អនឡាញ រួច ហើយ។  

ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណិជ្ជកម្ម 
អន ឡាញ តៃូវ បាន រំពឹង ថា 
ទទួល ផល ប៉ះពាល់ ដោយ 
ការរីករាល ដល  នៃះ  ខណៈ 
យុទ្ធ នាការ ទី ផៃសារ ជាចៃើន តៃូវ 
បាន កាត ់បន្ថយ  នងិ ការ កណំ ត ់
ទសិដៅ ការផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណជិ្ជ- 
កម្ម តៃូវបានធា្លាក់ចូលទៅ ក្នុង 
ភាព ចលាចល  ។

កៃុម ហ៊ុន   Twitter កាល- 
ពីថ្ងៃចន្ទ  បាន កាត់ បន្ថយ ការ- 
រំពឹង  ទុក បៃក់ ចំណៃញ របស ់ 
ខ្លួន សមៃប់ តៃី មស បច្ចុបៃបន្ន  
ដៃល លើកឡើង ពី ឥទ្ធិល នៃ 
ការរីករាល ដល  លើ បៃក់ 
ចណំលូ  ផៃសព្វ ផៃសាយ ពាណជិ្ជ កម្ម 
របស់ ខ្លួន  ទោះបីជា សៃវា កម្ម 
នៃះ បាន កា្លាយជា មជៃឈ មណ្ឌល 
នៃ ការសន្ទនា អំពី វិបត្តិ នៃះ  ។ 

  កៃុម ហ៊ុន   Twitter បាន ដក- 
ចៃញ  ការពៃយាករ កាល ពី លើក មុន  
សមៃប់ តៃមីស ទី១ ឆ្នា ំ២០ ២០  
ហើយ នៅពៃល នៃះ រពំងឹថា  នងឹ 
មន ការ ខាត បង់ បៃតិ បត្តិ ការ 
សៃប ជា មួយ  ការ ធា្លាក់ ចុះ បៃក់ 
ចំណូល ៕ AFP/LA 

ចំណូល  FACEBOOK  ទាប 
ជាង   ចំនួន  ប្ើប្ស់ កើនខ្ពស់

  វិស័យ ឯកជន   គាំទៃ វិធានការ  របស់ លោក នាយ ក     រដ្ឋ- 
មន្ដៃី  បៃឆំង រាល់ បៃជាជន ឬ ហាង លក់ ណា   មួយ ដៃល 
លក់ ម៉ាស់ មុខ  លើស ពីតម្លៃ ទី ផៃសារ  ខណៈ បៃជា ជន ...
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Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

Olympia City កំពុង ដំណើរ ការ ទៅ មុខ យ៉ាង រលូន 
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ ទោះ ជាមាន គមៃង អភិ-
វឌៃឍន៍ មួយ ចំនួន បាន ពនៃយា រពៃល  ឬ 
បន្ថយ លៃបឿន ក្នុង ការ សាង សង់ នៅ  
អំឡុង ពៃល ដៃល ជំងឺ កូវីដ១៩ កំពុង 
រកី រាល ដាល ក ៏ដោយ ប៉នុ្តៃ សកម្ម ភាព 
នៃ ការ សាង សង់ អគារ ខ្ពស់ ជាង គៃ 
ចំនួន  ២ ក្នុង គមៃង Olympia City 
របស ់កៃមុហ៊នុ  OCIC មនិ បាន បន្ថយ 
លៃបឿន នោះ ទៃ ។ នៃះបើ តាម បៃធាន 
គៃប់ គៃង គមៃង  Olympia City។

Olympia City គឺ ជា គមៃង វិនិ-
យោគ ដ៏ ធំ ស្ថិត នៅ ភាគ ខាង ជើង នៃ 
ពហុ កីឡ ដា្ឋាន ជាតិ អូឡាំពិក   លើ  ផ្ទៃដី 
ជាង ៦ ហកិតា។ ក្នងុ គមៃង នៃះ   មាន 
អគារ សរុប ចំនួន១២ ដៃល រួមមាន 
អគារ ខុនដូ ផៃសារ ទំនើប អគារ ពាណិ-
ជ្ជកម្ម អគារ ការយិាលយ័ នងិ សណ្ឋា-
គារ ជាដើម ។ ចាប់ ផ្តើម សាង សង់  នៅ 
ក្នុង  អំឡុង     ឆ្នាំ ២០១២ បច្ចុបៃបន្នមាន    
អគារ ខនុដ ូចនំនួ  ៤ អគារ ការយិាលយ័ 
ចនំនួ  ១ នងិ ផៃសារ ទនំើប ចនំនួ  ១ បាន 
បញ្ចប ់ការសាងសង ់នងិ បើក ដណំើរ- 
ការ   ជា ផ្លូវ ការ   ហើយ ។

លោក ម៉ៃង ចំរីន បៃធាន គៃប់គៃង 
គមៃង Olympia City  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ ពុធថា ជាមួយ 
នងឹ ក្ត ីបណំងធ្វើ ឲៃយ  គមៃង  Olympia 
City កា្លាយ ជា មជៃឈ មណ្ឌល  ពាណជិ្ជកម្ម 
និង ជាកន្លៃង រស់ នៅ បៃកប ដោយ   
ភាព ទាក ់ ទាញ នងិ មាន សោភណ ភាព 
សមៃប់ រាជធានី ភ្នំពៃញ កៃុមហ៊ុន  
OCIC តៃង តៃ ជំរុញ ឲៃយ  ការ សាងសង់ 
ឲៃយ ដណំើរ ការ ទៅ មខុ ជា បៃចា ំ។ លោក 
បន្ត ថា ជាក់ ស្តៃង អគារ ធំៗ  ចំនួន  ២ 
ក្នុង គមៃង Olympia City ដៃល 
មាន ចាប ់ផ្តើម សាងសង ់ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ 

ដោយ  អគារ ១  មាន កម្ពស់ ៥៥ ជាន់ 
ការ សាងសង់ នៅ ពៃល នៃះ សមៃច 
បាន  ចនំនួ១៨ ជាន ់ហើយ ខណៈ អគារ 
កម្ពស ់ ៣៨ ជាន ់ ការសាងសង ់សមៃច  
បាន ១៧ ជាន់ ។

លោក បាននិយាយ ថា៖  « ជា មួយ  
នឹង កម្មករ ដៃល មាន ចំនួន បៃហៃល  
១ ០០០ នាក ់ នៅ ក្នងុ ការ ដា្ឋាន  គមៃង  
Olympia City ទាងំ មលូ យើង ឃើញ 
ថា  ការសាងសង ់អគារ ធ ំជាង គៃ ចនំនួ 
២ នៅ ក្នងុ គមៃង នៃះ  កពំងុ ដណំើរការ 
ទៅ មខុជា រៀងរាលថ់្ងៃ  ខណៈ ការ សាង- 
សង់ អាច នឹង រួចរាល់ នៅក្នុង    អំឡុង ឆ្នាំ 
២០២២  ខាងមុខ » ។

បើ តាម ផៃនការ ពី ដំបូង  អគារ ធំ  
ជាង គៃ ទាងំ ២នៃះ    នងឹតៃវូ បៃើបៃស ់ជា 
អគារ ការិយាល័យ និង  សណ្ឋាគារ ។ 
ទោះ យា៉ាង ណ លោក ម៉ៃង ចរំនី បាន 
និយាយ ថា៖  « អ្វី ៗ  នឹង អាច បៃ បៃួល  
ទៅ តាម សា្ថាន ភាព ជាក ់ស្តៃង(ទផីៃសារ) 
តៃ ដំណើរ ការ សាងសង់ គឺ មិន  មាន   
ការ បៃ បៃួល  ទៃ » ។ 

 លោក ទចូ សណំង អគ្គនាយករង 
កៃមុហ៊នុ OCIC ធា្លាបប់ាន បៃប ់សារ-
ពត័ម៌ាន ក្នងុ សៃកុ ថា គមៃង Olym-
pia City គៃង ចណំយ បៃក ់បៃហៃល  
៥០០លាន ដុលា្លារ  លើ ផ្នៃក សំណង់ 
ដៃល ទហំ ំទកឹបៃក ់នៃះ មនិ រាបប់ញ្ចលូ 
តម្លៃ ដី នៅ តំបន់ នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ។

លោក សំ សុខនឿន អគ្គនាយក 
កៃមុ ហ៊នុ អចលន ទៃពៃយ KW សៃន សខុ 
បាន នយិាយ ថា Olympia City គឺ ជា 
គមៃង  ដៃល មាន ការ វិវឌៃឍទៅ មុខ 
ឆប់ រហ័ស និង មិន មាន ការ ផ្អាក ឬ 
ពនៃយារ ពៃល  ការសាសង ់ឡើយ ទោះ ជា 
មាន គមៃង បៃហាក់ បៃហៃល គា្នា នៃះ 
មួយ ចំនួន  បន្ថយ លៃបឿន សាងសង់ ក៏ 
ដោយ ។ លោក បន្ត ថា ផ្អៃក លើ ទីតាំង 

Olympia City គឺ ជា គមៃង ដៃល 
មាន សកា្តានុពលខ្ពស់ ខា្លាំង ហៃតុ នៃះ 
ទោះ ជា គមៃង មួយ ចំនួន មាន បញ្ហា 
ទីផៃសារ ឬ ទុនវិនិយោគ ក៏ Olympia 
City មិន មាន បញ្ហា ដៃរ ។

លោកបាន ថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុ ំតៃង សង្កៃត 
ឃើញ ថា គមៃង នៃះ មាន ការរីក- 
ចមៃើន  ជា បៃចា ំនងិ ទទលួ បាន អតថិ-ិ
ជន ជា បន្ត បនា្ទាប់ »។ 

ទាក់ ទង នឹងទិដ្ឋភាព  ទីផៃសារ អចល- 
ន ទៃពៃយ នៅ កម្ពុជា នា ពៃល នៃះ លោក  
សុខនឿន និយាយ ថា ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កំពុង ធ្វើ ឲៃយ សកម្ម ភាព ទិញ លក់ និង 

ជួល  នៅ កម្ពជុា តៃវូ ជាប់ គំាង ស្ទើរ ទំាង-  
សៃុង។ លោក និយាយ ថា៖ « កូវីដ ១៩ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ដៃល មាន បំណង ចង់ 
ទិញអចលន ទៃពៃយ គៃប់ បៃភៃទ  មាន 
ការ រារៃក ឬ ផ្អាក មយួ រយៈ សនិ។ ទោះ 
យា៉ាង ណ  ដំណើរ ការ នៃះ មិន មៃន កើត- 
មាន តៃ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា នោះទៃ គឺ 
ទូទាំង ពិភពលោក តៃ ម្តង » ។

របាយការណ៍ របស់ កៃសួង រៀបចំ 
ដៃនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ 
បាន   ឲៃយ ដងឹ ថា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ កៃ-
សួង បាន ផ្តល ់ការ អនញុ្ញាត លើ គមៃង   
សាង សង ់ សរបុ  ៤ ៤៤៦ គមៃង លើ 

ផ្ទៃ កៃឡា សណំង ់សរបុ ១៨,៥៤ លាន 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ ដៃល មាន  តម្លៃ បៃមាណ ៩ 
៣៥៣ លាន  ដុលា្លារ ខណៈ  កាល ពី ឆ្នាំ   
២០១៨ មាន គមៃង  សាង សង ់ សរបុ 
២ ៨៦៧  គមៃងលើ ផ្ទៃ កៃឡា សណំង ់
សរុប១១,៤២ លាន ម៉ៃតៃ ការ៉ៃដៃល 
មាន តម្លៃ បៃមាណ ៥ ២២៨លាន 
ដុលា្លារ កើន ឡើង   ៧៨,៨៨  ភាគ រយ ។

ទនិ្ននយ័ ព ីកៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ីនគ-
របូនយីកម្ម នងិ សណំង ់បង្ហាញថា  គតិ 
តៃឹម ខៃតុលា   នៅ កម្ពុជា មាន អគារ 
កម្ពស ់ចាបព់ ី៣០ជាន ់ឡើង ទៅ ចនំនួ 
១៣៣អគារ ៕ LA

កេងុ វ៉ាសុនីតោនៈ របាយការណ ៍ 
កៃសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម អាមៃរកិ កាល- 
ព ីថ្ងៃ អង្គារ បាន បង្ហាញ  ថា  ការ លក ់
ផ្ទះ ថ្មី នៅ ក្នុង សហរដ្ឋអាមៃ រិក មុន 
ពៃល  មាន  ការ រីក រាល ដាលវីរុស 
ករូ៉ណូ គ ឺមាន សម្ទុះ ល្អ  បៃសើរ  បើ 
ទោះ  ជា មិន មាន កំណើន  ខ្ពស់ ដូច    
ខៃ មករា ក៏ ដោយ។

ទោះ ប ីយា៉ាង ណ  កៃមុ អ្នក សៃដ្ឋ-
កិច្ច បាន ពៃមាន ថា ការ ខូច ខាត 
ទផីៃសារ ដៃល បណ្តាល មកព ីការ ផ្ទុះ 
ឡើង នៃ វីរុសកូរ៉ូណនឹង បង្ហាញ 
លទ្ធផល ជាក់ លាក់ ក្នុង ទិន្នន័យ 
ការ លក់ បៃចំា    ខៃ មីនា និង ខៃ មៃ-
សា ខណៈ  ដៃល អតៃ អតិថិជន 
ខ្ចីបៃក់  បាន ថយ ចុះ ។

យោង តាម របាយការណ៍ ការ- 

លក ់ផ្ទះ ថ្ម ីបាន រអលិ ធា្លាក ់ចុះ  ៤,៤ 
ភាគរយដល ់ ៧៦៥ ០០០ខ្នង  ផ្ទះ 
នៃ អតៃ បៃចាំឆ្នាំ  ដៃល    តៃូវ បាន 
កៃតមៃវូ តាម រដវូ កាល។ ទោះ យា៉ាង  
ណ វា មាន កមៃិត ខ្ពស់ ជា ខៃ កុម្ភៈ  
ឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួន ១៤ ភាគ រយ ។  

លោក Ian Shepherdson នៃ 
កៃុម ហ៊ុន សៃវជៃវ  Pantheon 
Macroeconomics បាន ពៃមាន  
ថា ទនិ្ន នយ័  ដៃល នងឹ មក ដល់ នឹង 
«គួរ ឲៃយ ញញើត » ។ 

លោក បាន នយិាយ នៅ ក្នងុ បទ- 
វិភាគ ថា រលក ដ៏ ធំ នៃ ការ បាត់បង់ 
ការងរ  និង  ការ ជាប់ គាំងនៅ  ក្នុង 
ទីកៃុង  និង រដ្ឋ  ជា ចៃើន មាន ន័យ 
ថា  សកម្មភាព គួរ ជាទីភា្ញាក់ ផ្អើល 
ខៃ មីនានៃះ  នឹង មាន បន្ថៃម ទៀត   

ក្នុង ខៃ មៃសា។
លោក បាន ថ្លៃង  ថា៖ «យើង រពំងឹ 

ឃើញ ចំនួន នៃះ នឹង បៃសើរ ឡើង 
វញិ ក្នងុ ខៃ មថិនុា នៅ ពៃល គៃ អាច  
ទប ់សា្កាត ់ ការ  រាល ដាល វរីសុ  ថ្ម ីនៃះ 
បាន សមៃច  ប៉ុន្តៃ ការ បាត់បង់ នៃ 
អ្នក  ទិញ ផ្ទះ ដ៏ មាន សកា្តានុពល ជា- 
ចៃើន  ដោយ សារ ភា ព គា្មាន ការងរ 
ធ្វើ កើន ឡើង  មាន ន័យ ថា  ទីផៃសារ 
អចលន ទៃពៃយ បាន បាត ់បង ់ផង ដៃរ 
នា ពៃល នៃះ ហើយ  នឹង មិន អាច 
រីប   ឡើង វិញ ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ ទៃ  ។ 

យោង តាម ទិន្នន័យ នោះ ការ- 
លក់  ផ្ទះ  បានកើន  នៅ ភាគ ខាង- 
តៃបូង និង ភាគ និរតី  ខណៈ ភូមិ ភាគ- 
កណ្តាល  នងិ ខាងលចិ វញិ ធា្លាក ់ចុះ  
បន្តិច ៕ AFP/RR

ទិដ្ឋភាព អគារ ធំៗ ជា ចេើន នេ គមេង OLympia City ដេល អភិវឌេឍដោយ កេមុហុ៊ន OCIC។ រូបថត ហុង មីនា

ផ្ទះ មួយ កន្លេង ដេល ដាក់ លក់ នៅ ក្នងុ តំបន់ PETALUMA នេ រដ្ឋកាលីហ្វរ័នីញ៉ា។ រូបថត AFP

ការ លក់ ផ្ទះ ថ្ម ីនៅ អាមេរិក រង ផល ប៉ះពាល់ពី ការ បាត់បង់ ការងារ



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ១៣

Post ProPerty បុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

អចលនទ្រព្រយរបស់ត្រំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រះថ្នាក់
ក្រងុ វ៉ាសុនីតោនៈ ការ ទទលួ 

ខុសតៃូវ លើ ការ ខូច ខាត  សៃដ្ឋ-
កិច្ច អាមៃរិក ដៃល បណ្តាល មក 
ពី ការ រីក រាលដាលវីរុស កូ រ៉ូ ណ 
នៅ មិន ទាន់ គៃប់គៃន់ នោះ ទៃ 
ដោយ នៅ ពៃល នៃះ  លោក បៃ-
ធានាធបិត ីដ ូណ ល ់តៃ ំ កពំងុ 
តាមដាន ស្ថានភាព  ហិរញ្ញវត្ថុ 
មួយ ផៃសៃងទៀត គឺ សណ្ឋាគារ 
ទីលាន  វាយកូនហ្គោល និង 
អាជីវកម្ម អចលនទៃពៃយ របស់ 
សម្ព័ន្ធ  កៃុមហ៊ុន  តៃំ ដៃល  បាន 
ធ្វើ ឲៃយ គាត់ កា្លាយ ជា មហាសៃដ្ឋី 
បៃក់ ពាន់ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

សណ្ឋាគារ លំដាប់ ផ្កាយ  ៥  
របស់ គាត់ នៅ អាមៃរិក និង កា-
ណដា  ដៃលមាន ជាង ២ ២០០   
បន្ទប ់ស្ទើរ តៃ ទទៃ ស្អាត ចណំៃក 
ទីលាន វាយកូនហ្គោល នៅ អា-
មៃរិក ស្កុតឡៃន និង អៀរឡង់ 
ក៏ កំពុង ស្ថិត កៃម សមា្ពាធ បិទ 
បៃតិបត្តិ ការដៃរ ខណៈ  «សៃត 
វមិាន ខាង តៃបងូ» ដៃល ជាទពីៃញ 
ចិត្ត របស់ គាត់ និង ក្លិប  កមៃសាន្ត  
Mar- a-Lago នៅ ទលម់ខុ ឆ្នៃរ 
ខៃសាច់ ក្នុង តំបន់ឆ្នៃរ Palm Be- 
ach ក្នុង រដ្ឋ Florida បាន  បិទ 
រួច ទៅ ហើយ។

ដូច សណ្ឋាគារ ដទៃ ទៀត នៅ 
ជុំវិញ បៃទៃស ដៃរ សណ្ឋាគារ 
របស់ លោក តៃំ តៃូវបង្ខំ ឲៃយ បិទ 
ទា្វារ ដោយ រសំយ បគុ្គលកិ ស្ទើរ 
ទាំង អស់នឹង បៃឈម ការ ពិត 
ដៃល ថា បៃក់ ចំណូល ៤៣៥  
លាន ដុលា្លារ ដៃល សម្ព័ន្ធ កៃុម-
ហ៊នុ របស ់តៃ ំបាន រាយការណ ៍
កាលព ីឆ្នា ំ២០១៨ ទនំង  ជា ដា ំ
កៃបាល ចុះ លឿន   ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។

មាន  សណំរួ ជា ចៃើន ជុវំញិ ថា  
តើ ក្តបីារម្ភ របស ់លោក តៃ ំអពំ ី
កៃុមហ៊ុន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់  គាត់ 
កំពុង  តមៃង់ ការ ឆ្លើយ តប របស់ 
គាត់ ទៅ កាន់ វិបត្តិ នោះ តៃង់ ថា  
តើ ផ្នៃក ណមួយ នៃ ផៃនការ 
សង្គៃះ សៃដ្ឋកចិ្ច អាមៃរកិ ដៃល  
មាន ទកឹ បៃក ់ ២ពាន ់ពានល់ាន 
ដុលា្លារ កំពុង  ស្ថិត នៅ រដ្ឋសភា 
នឹងតៃូវ បៃើបៃស់ ដើមៃបី បញៃឈប់ 
ការធា្លាកច់ុះ ផ្នៃក សណ្ឋាគារ  នងិ 
អាជវីកម្ម កមៃសាន្ត ឬ ទៃ?  តើ ការ- 
ជរំញុ របស ់លោក តៃំ សមៃប ់
ការ បញ្ចប ់ឲៃយ បាន រហស័ ចពំោះ 
ភាព ជាប់ គាំង ដោយ សរ វីរុស 
កូរ៉ូណ គឺ ដើមៃបី សង្គៃះ កៃុម-
ហ៊ុន នោះ ដៃរ ឬ យ៉ាងណ ? 

លោក  តៃំ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គោរ 
និយយ ថា៖ «បៃទៃស របស់ 
យើង...មនិ មៃន សង សង ់ដើមៃប ី 
បញ្ចប់  ទៅវិញ នោះ ទៃ» ដោយ 
លោក បាន អំពាវនាវ ឲៃយ បញៃឈប់ 

ការ រតឹ តៃបតិ តៃឹម សបា្តាហ៍ ទ ី២ ខៃ 
មៃស។ លោក  បាន បន្ថៃម ថា៖ 
«អ្នក អាច បំផ្លាញ បៃទៃសមួយ 
តាម មធៃយោបាយ នៃះ ដោយ បទិ 
វា  ទៅ ចុះ»។ 

វ ធ្វើ ឲ្រយ ខ្ញុំ ឈឺចាប់
ទាងំ លោក តៃ ំនងិ កនូ បៃសុៗ   

របស ់លោក ដៃល មើលការខសុ- 
តៃូវ កៃុមហ៊ុន មិន បាន ផ្តល់ ព័ត៌ - 
មាន  លម្អតិ អពំ ីការខចូខាតហ-ិ
រញ្ញវត្ថុ ដៃល កំពុង បៃឈម មុខ 
នឹង បញ្ហា នោះទៃ។ 

ប៉នុ្តៃចៃបាស ់ណស ់ថា សណ្ឋា- 
គារ ជាចៃើន មាន ចារឹក ឈ្មោះ 
លោក ក្នងុ ទកីៃងុ New York, 
Washington, Vancouver 
Chicago, Las Vegas, និង 
Hawaii ពិតជា ទទៃ ស្អាត ។ 

ទន្ទមឹនងឹ នោះដៃរ រមណយី-
ដា្ឋាន  ទីលាន វាយកូនហ្គោល  
របស់លោក តៃូវ បានដាក ់បញ្ជា 
ឲៃយ បទិ សមូៃប ីនៅ តបំន ់ដាច ់សៃ-
យល ក្នុងបៃទៃស ស្កុតឡៃន។ 

កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  លោក តៃំ  
បាន និយយ ថា ៖«វា ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ 
ឈ ឺចាប ់ហើយ វា ធ្វើ ឲៃយ សណ្ឋា-
គារ Hilton ឈឺ ចាប់ និង ធ្វើ ឲៃយ 
ចង្វាក ់សណ្ឋាគារ បៃណតីៗ លើ 
ពិភព លោក មាន ការ ឈឺ ចាប់»។

មនិ ទាន ់គ្របគ់្រន ់ទ្រសម្រប ់  
មោទនភាព ឬ ហ្រត ុផល ផ្រស្រងៗ  
សម្ព័ន្ធ អាជីវ កម្ម របស់  ត្រំ នៅ 
ចច្រស បន្ត ប្រតិបត្តិការ ។

បុគ្គលិក ផ្នៃក ទទួលភ្ញៀវ នៅ 
សណ្ឋាគារ Trump Interna-
tional Hotel & Tower នៅ 
Central Park ក្នងុ ទកីៃងុ ញវូ-
យក៉ បាន នយិយ  ដោយ សុ ំមនិ 
បៃប់ ឈ្មោះថា៖ «សណ្ឋាគារ 
នៅ បើក មៃន ប៉ុន្តៃ ភោជនីយ- 
ដា្ឋាន បាន បទិ ដណំើរ ការ សៃបា៉ា ក ៏
បិទ អាង ហៃល ទឹក ក៏ បិទ ។

បុគ្គលិក រូប នោះ  បាន ស្នើថា៖ 
«អាហារ ពៃញ តាម ដង ផ្លវូ យើង 
អាច ទៅ ទញិ ឲៃយ អ្នក នងិ យក ឲៃយ 
អ្នក  ដល់ បន្ទប់ គៃង តៃម្តង»។

លោក John Boardman 
បៃធាន នៃ សខា សម្ព័ន្ធ  អង្គការ 
Unite Here នៅ ទកីៃងុ  វា៉ាសុនី- 
តោន បាន និយយ ថា សណ្ឋា-

គារ Trump International 
នៅ ទកីៃងុ វា៉ាសុនីតោន ក ៏នៅតៃ 
បន្ត បៃតិបត្តិការ ទោះបី បញៃឈប់ 
បុគ្គលិក ចៃើន ក៏ដោយ។

លោក Boardman បាន 
និយយ ថា៖«វា មិន សម ទាល់ 
តៃ សោះ សមៃប ់ពកួ គៃ បន្ត បើក  
ដំណើរ ការ ។ សណ្ឋាគារ នៃះ 

ដូច ជាមាន ភ្ញៀវ ស្នាក់នៅ តៃឹម 
តៃ ៣ ភាគ រយ ប៉ុណ្ណោះ» ។

ការចោទប្រកាន់ ពី ការ ក្រង 
ចំណ្រញ

ចាប់ តាំង ពី ចូលកាន់ តួនាទី 
ជា បៃធានាធិបតី លោក  តៃំ 
បាន ការពារ ខ្លួន ពី សមា្ពាធ និង 
ពាកៃយ បណ្តងឹ ដៃល ចោទ បៃកាន ់
លោក អពំ ីការ ទទលួ បាន ផល- 
បៃយោជន៍ ពី អចលន ទៃពៃយ 
របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ពៃល កាន ់អណំច 
ជា បៃធានាធិបតី។

អ្នក ដកឹនា ំធរុកចិ្ច មន្តៃកីារទតូ 
នងិ មហាកៃសតៃ មកព ីតបំន ់មជៃឈិម-  
បពូា៌ា បាន ស្វៃង រក ការ ស្នាកន់ៅ 
ដោយ  ទទលួ ការគាទំៃ ព ីរបូគាត ់
នៅ សណ្ឋាគារ របស់ គាត់ ជា- 
ពិសៃស សណ្ឋាគារ Trump 
International ដៃល ទើបតៃ 
ដាក់  របាំង ពី សៃត វិមាន។

កាសៃត The Washington 
Post បាន រាយការណ៍ អំពី ទឹក 
បៃក់ ដ៏ ចៃើន ដៃល ស្តៃច និង 
មន្តៃី  ការទូត អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីត 
បាន ចណំយ ដើមៃប ីកក ់សណ្ឋា- 

គារ   របស់  តៃំ ហើយ គាត់ បាន 
គិត តម្លៃ ក្នុង អតៃ ខ្ពស់ ពី ភា្នាក់-
ងរ សៃវាកម្ម ពៃល គាត់ ធ្វើ ដំ-
ណើរ ទៅ កាន់ អចលន ទៃពៃយ 
ផ្ទាល់ ខ្លួន  រួមទាំង តម្លៃ រាប់ សិប 
ពាន់ ដុលា្លារ សមៃប់ រទៃះរុញ 
លៃង កូនហ្គោល ។ 

ពាកៃយ បណ្តឹង ជាចៃើន បាន 
ចោទ បៃកាន់ លោក តៃំ អំពី 
ការ កៃង ចណំៃញ ព ីការិយល័យ  
របស់ ខ្លួន ដៃល បៃឆំង ទៅ នឹង 
ឃ្លា«ផល បៃយោជន»៍ របស ់រដ្ឋ 
ធម្មនុញ្ញ អាមៃរិក ប៉ុន្តៃ គា្មោន នរ-
ណមា្នាក់ បានជាប់ ចោទទៃ។

លោក Elizabeth Wydra, 
បៃធាន មជៃឈមណ្ឌល គណនៃ-
យៃយភាព រដ្ឋធម្មនុញ្ញ បាន បៃប់ 
ថា៖  «គៃប់ ពៃល ទាំង អស់ វា 
សំខាន់ ណស់ ដៃល បៃជាជន 
អាមៃរិក ដឹង ចៃបាស់ ថា លោក 
បៃធានាធិបតី ធ្វើ សកម្មភាព 
ដើមៃបី បៃយោជន៍ ដល់ សធារ-
ណៈ ជា ចមៃបង និង មិន ទទួល 
បាន   បៃយោជន ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុផ្ទាល-់ 
ខ្លួន នោះ ទៃ»៕  AFP/RR

បុរសម្នាក់ កំពុង ដើរ កាត់ សណ្ឋាគារ Trump International ក្នងុ ទីក្រងុ ឈីកាហ្គោ។ រូបថត AFP
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ថាករណីថ្មីន្ះត្វូបានចក្ជា
៣ក្៊ម។
ក្៊មទី១មានមន៊ស្ស២៧

នាក់ដល្មានទនំាក់ទនំងជា-
មួយអ្នកជំងឺម៊នៗឬបានចូល
រួមពិធីផ្ស្ងៗរបស់អ្នកជំងឺ
មន៊ៗ។ពកួគ្បានរាប់បញ្ចលូ
មន៊ស្ស៤នាក់ផ្ស្ងមកពីពហ៊-
កីឡដ្ឋានប្ដល់និងអ្នកបើក
រថយន្តក្៊ងឆ្លងកាត់ខ្ត្តមា្នាក់។ 
មនស៊ស្៥នាក់ផស្ង្ទៀតមក

ពីកន្លង្កមស្ាន្តផស្ង្ៗទស្ចរ
មា្នាក់អ្នកចម្ៀងមា្នាក់អ្នកទទួល
ភ្ញៀវ តន្ត្ីករមា្នាក់ និងមា្ចាស់
កន្ល្ងកម្សាន្តមា្នាក់។
មនស៊ស្១៤នាក់មានទនំាក-់

ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺម៊នៗនៅ
ក្នុងនោះមានអាជីវករមា្នាក់
សិស្សមា្នាក់អ្នករត់តាក់ស៊ីមា្នាក់

អ្នកជាប់ពន្ធនាគារមា្នាក់ និង
មន្ត្ីប៉ូលិសមា្នាក់។មន៊ស្ស៤
នាក់ផស្ង្ទៀតបានចលូរមួពធិី
សាសនានៅប្ទ្សមា៉ាឡ្ស៊ី
ហើយពួកគ្បានរស់នៅក្នុង
ខ្ត្តភាគខាងត្បូងគឺខ្ត្ត-
ស៊ងកា្លានិងយ៉ាឡា។
ក្៊មទី២មានមន៊ស្ស១៣

នាក់ដ្លមានអ្នកធ្វើមាត៊ភូមិ
និវត្តន៍៦នាក់ និងជនបរទ្ស
មកពីអង់គ្ល្សបារាំង និង
អាល្លឺម៉ង់ដ្ល៥នាក់នៅ
កន្ល្ងមានមន៊ស្សច្ើនឬធ្វើ-
ការជាមួយបរទ្សនៅក្នុង
នោះមានអ្នកគិតល៊យមា្នាក់
និងគ្ូព្ទ្យ២នាក់ ដ្លបាន

ព្យាបាលអ្នកជំងឺមា្នាក់ ដ្លពី
ដំបូងទទួលបានព័ត៌មានអ្នក-
ជំងឺនោះបានទៅមើលការ-
ប្កួតប្ដល់។
គ្ូព្ទ្យទំាងនោះ មានទំ-

នាក់ទំនងជាមួយប៊គ្គលិក
ព្ទ្យ១៥នាក់ដ្លធ្វើការក្នុង
បន្ទប់ជាច្ើននិងគ្ូព្ទ្យ១០
នាក់ផស្ង្ទៀតត្វូបានគ្ដក់
ឲ្យនៅដច់ដោយឡ្ក។
ក្៊មទី២មានមន៊ស្ស៦៧

នាក់ដ្លករណីរបស់ពួកគ្
ទាំងអស់គា្នាកំព៊ងស្ថិតនៅ
ក្មការតាមដន។
ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ៩៣៤

នាក់៧០នាក់បានជាសះ-
សប្ើយហើយអ្នកទាងំនោះត្វូ
បានអន៊ញ្ញាតឲ្យច្ញពីមន្ទីរ-
ព្ទ្យ ក្នុងនោះមានក្៊មច៊ង-
ក្យមាន១៣នាក់ខណៈ
៨៦០នាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរ-
ពទ្យ្ដោយ៤នាក់ក្នងុចណំោម
ពួកគ្ឈឺធ្ងន់៕BKP/PSA ទា ហា នថៃ  ស្លៀក ពាក់ឈុ តការ ពារ   តៃៀ  ម បាញ់ថ្នា ំសម្លាប់ មៃ រោគ  ដើមៃបី បង្ការ ជ ងឺំកូវីដ ១៩។ AFP មន្តៃ ីម្នាក់ស ្ទង់កម្តៅលោក សងៃឃមួយអង្គ នៅវ ត្ត បៃ សីុ រតនា នៅក្នងុសៃកុ មឿង      ។ រូប  BKP

កៃុង សៃអ៊ូលៈ យោងតាម
ការិយល័យប្ធានាធិបតីកូ-
រ៉្ខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្-
ធានាធិបតីអាម្រិកលោក
ដូណាល់ត្ំបានបង្ហាញក្តី
សងឃ្មឹកាលពីថ្ង្អង្គារនៅក្នងុ
ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយ
ជាមួយប្ធានាធិបតីមូនជ្-

អ៊ីនថាប្ទ្សកូរ៉្ខាងត្បូង
អាចផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគ្ឿង
បរិកា្ខារព្ទ្យ។
លោកមនូជ្អ៊នីបានឆ្លើយ-

តបវិញថា រដ្ឋាភិបាលរបស់-
លោកនឹងផ្តល់«ការឧបត្ថម្ភ
អតិបរមា»ទៅតាមលទ្ធភាព
ខណៈម្ដឹកនាំទាំង២បាន

ពិភាក្សាគា្នាអំពីកិច្ចសហប្តិ-
បត្តិការទ្វ្ភាគីនៅក្នុងការ-
ប្យ៊ទ្ធប្ឆាំងជាមួយវីរ៊សកូ-
រ៉ូណាប្ភ្ទថ្មីចម្ល្កន្ះ។
អ្នកនាំពាក្យការិយល័យ

ប្ធានាធិបតីកូរ៉្ខាងត្បូង
លោកកាងមនី-ស៊ក៊បានថ្លង្
ថា បនា្ទាប់មកលោកមូនបាន
បញ្ជាក់ថាការអន៊ម័តរបស់
រដ្ឋបាលផ្តល់សប្ៀងអាហារនងិ
ថា្នាំព្ទ្យ(FDA) អាចនឹងត្ូវ
បានអន៊ម័តនៅក្នុងការឆ្លើយ-
តបវិញលោកដូណាល់ ត្ំ
បានថ្ល្ងថាលោកនឹងចាត់-
វិធានការបនា្ទាន់អំពីបញ្ហានោះ
«កាលពីថ្ង្អង្គារ»។
 លោកកាងមីន-ស៊៊កបាន

ថ្ល្ងថា៖«លោកដូណាល់ត្ំ
បានបង្ហាញអំពីការចាប់អា-
រម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងការ
ឆ្លងរាលដលនៅក្នុងប្ទ្ស-

កូរ៉្ខាងត្បូងហើយលោកត្ំ
បានថ្ល្ងថាប្ទ្សមួយន្ះ
កំព៊ងធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផ៊ត»។
កូរ៉្ខាងត្បូង ត្ូវបានគ្

កោតសរសើរយ៉ាងទូលំទូ-
លាយជ៊ំវិញប្សិទ្ធភាពនិង
ការឆ្លើយតបរហ័សរបស់ខ្លួន
ចពំោះការឆ្លងរកីរាលដលអពំី
វីរ៊សផ្លូវដង្ហើមមួយន្ះដោយ
បានទទួលគ៊ណសម្បត្តិ អំពី
សមត្ថភាពធ្វើតស្្តដ៏រកីចម្ើន
របស់ខ្លួន។ ប្ទ្សកូរ៉្ខាង-
ត្បូងបានកំព៊ងនាំច្ញឧប-
ករណ៍ធ្វើតស្្តទៅកាន់បទ្ស្

មួយចំនួនផ្ស្ងទៀតផងដ្រ។
នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរ-

ស័ព្ទរយៈព្ល២៣នាទីធ្វើ
ទៅតាម«ការស្នើស៊ំភា្លាមៗ»
របស់លោកត្ំលោកមូន-
ជ្អ៊ីនបានថ្ល្ងថាការបង្កើត
ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររូបិយវត្ថុ
៦០លានដ៊លា្លារ រវាងប្ទ្ស
ទាងំ២កាលពីដើមសបា្តាហ៍ន្ះ
គឺជាវិធានការ«ត្ឹមត្ូវទៅ-
តាមព្លវ្លា»មួយដើម្បី
ជួយឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។
កិច្ចពិភាក្សារយៈព្ល២ថ្ង្

នៅម៊នកិច្ចប្ជ៊ំតាមវីដ្អូ
ខនហ្វើរិនពិស្ស របស់ក្៊ម
ប្ទ្សG-20 ហើយកិច្ចប្ជ៊ំ
នោះបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ច-
ពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទដំបូង
របស់ពួកគ្នៅឆា្នាំន្ះនិង
សរ៊បស្ចក្តីនៅថ្ង្ទី២៣។
ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្ជ៊ំ

ប្ទ្សG-20លោកមូនបាន
សង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់
របស់ក្៊មប្ទ្សជាសមាជិក
របស់ខ្លួនបានផ្ញើ«សាររួមគា្នា»
គឺវិធានការដក់មន៊ស្សឲ្យនៅ
ដច់ដោយឡ្ក៕ Yonhap/SK

លោកមូន ជៃអីុ ន (ឆ្វៃង) ចាប់ដៃ ជាមួយ  លោកបៃធានាធិបតី អាមៃរិក ដូណាល់ តៃ ំក្នងុ ជំនួបនៅញូវយ៉ក។ Yonhap

លោកមូន ជៃអីុ ន  សន្ទនាតាមទូរ ស ព័្ទជាមួយលោកតៃ ំ។ រូប Yonhap

លោកត្រំស្នើឲ្រយកូរ៉្រខាងត្របូង
ជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងបរិក្ខារព្រទ្រយ
ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំាងកូវីដ១៩
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ក្រុង ឡុងដ៍ៈ  យោង តាម តួលៃខ 
ចុងកៃយ បំផុត  ចៃញ ពី កៃសួង - 
សុខាភិបាល  និង គាំ ពារ សង្គម បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  ចំនួន ករណី ដៃល បាន អះ អាង  
អំពី ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អង់ គ្លៃស  បាន កើន ឡើង ដល់ 
៨០៧៧ នាក់  កាល ពី ពៃឹក ថ្ងៃ អង្គារ ។ 

 កៃសួង សុខាភិ បាល  និង គាំ ពារ - 
សង្គម  បាន ថ្លៃង ថា  មនសុៃស សរបុ ចនំនួ-
៩០៤៣៦ នាក់  តៃូវ បាន ធ្វើ តៃស្ត នៅ 
ទូទាំង បៃទៃស អង់ គ្លៃស  ដៃល មាន 
ចនំនួ ៨០៧៧ នាក ់ តៃវូ បាន គៃ អះ អាង 
ថា  មាន ផ្ទុក ជំងឺ កូវីដ ១៩  ចំណៃក ឯ 

អ្នកជំងឺ ចំនួន ៤២២ នាក់ ផៃសៃង ទៀត  
ដៃល មាន ផ្ទុក វី រុស កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី-
ដ៏ចម្លៃក  បាន ស្លាប់ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី សុខាភិ បាល លោក  មា៉ាតត៍-
ហាន ខកុ បាន ថ្លៃង កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  នៅ 
ក្នុង សន្និ សីទ សរ ព័ត៌ មាន មួយ ថា   
មន្ទីរពៃទៃយ បណ្តោះ អាសន្ន មួយ កន្លៃង  
នឹង តៃូវ បាន រៀបចំ បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង 
មជៃឈ មណ្ឌល អុចី សៃល  ជាមជៃឈ មណ្ឌល 
តាំង ពិព័រណ៍ មួយ កន្លៃង  នៅ ទី កៃុង-
ឡុងដ៍ ភាគ ខាង កើត  ដោយ មាន 
សមត្ថភាព អាច ដាក ់អ្នក ជងំ ឺរហតូ ដល ់
៤០០០ នាក់ ។ 

 លោក ហាន ក កុ  បាន ថ្លៃង ថា  ចណំៃក 
ឯ បៃទៃស អង់ គ្លៃស  ក៏ កំពុង ស្វៃង រក 
កៃុម អ្នក ស្ម័គៃ ចិត្ត ចំនួន ២៥០០០០ 
នាក ់ ដើមៃប ីជយួ ដល ់បគុ្គ លកិ ផ្តល ់សៃវា 
សខុាភ ិបាល ជាត ិ(NHS)  ជា មយួ « ការ- 
ដើរ ផៃសារ ទិញ អីវា៉ាន់  ដឹក ជញ្ជូន ថា្នាំ ពៃទៃយ 
នងិ ដើមៃបី គាទំៃ អ្នក  ដៃល តៃវូ បាន គៃ ទកុ 
ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី គៃ » ។ 

ដោយ បាន ស្នើ សុំ ទៅ តាម ការ អំពាវ-
នាវ របស់  អង់ គ្លៃស  ទៅ កាន់ កៃុម គៃូ-
ពៃទៃយ ចូល និវត្តន៍  ឲៃយ  តៃឡប់ មក ធ្វើ ការ 
វិញ  លោក បាន ថ្លៃង ថា   ជាង ១១៥០០ 
នាក់បាន ចូល ធ្វើ ការ៕ Xinhua/SK

ក្រុង យុាំ ង ហ្គោនៈ  កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  
មីយ៉ាន ់មា៉ា បាន បៃកាស ថា  ជន បរ ទៃស 
ទាំង អស់ ដៃល មក ដល់ បៃទៃស មីយ៉ាន់ មា៉ា  
តៃវូ តៃ បង្ហាញ លខិតិ បញ្ជាក ់ សខុ ភាព  ដៃល 
បង្ហាញ ថា  ពកួ គៃ គា្មាន ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម  ( គៃនុ- 
ក្តៅ  ក្អក  ឬពិបាក ដក ដ ង្ហើម)មុន នឹង ឡើង 
ជិះ យន្ត ហោះ របស់ ពួក គៃ ។ 

កៃសួង ការ បរ ទៃស  និងនាយក ដា្ឋាន 
អាកាស ចរណ៍សុី វិល  ក៏ បាន និយយ 
ថា  អ្នកដណំើរ បរទៃស ទាងំ អសន់ងឹ តៃវូ 
ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ១៤ ថ្ងៃ ។ 

  បទ បៃបញ្ញត្ត ិថ្ម ីនៃះ  បាន ចូល ជា ធរ មា ន  
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ ហើយ ផ្លាស់ ប្តូរ វិធាន ការ 

នានា ដៃល តៃូវ បាន បៃកាស មុន នៃះ ។ 
ជន បរទៃស ទាំង អស់  តមៃូវ ឲៃយ 

បង្ហាញ ភ័ស្តុតាង ថា  គា្មាន ឆ្លង ជំងឺ កូ-    
វីដ ១៩ ចៃញ ពី ទី ពិសោធន៍  រយៈ ពៃល 
មនិ លើស ព ី៧២ ម៉ាង មនុ កាល បរចិៃ្ឆទ 
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ បៃទៃស មីយ៉ាន់មា៉ា  និង 
ស្នាក់ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ក្នុង  សណា្ឋា - 
គារ រយៈ ពៃល ១៤ ថ្ងៃ ។ 

អ្នក ការទូត ទាំង អស់  ដៃល តៃូវ បាន 
តៃង តាំង ឲៃយ ទៅ មីយ៉ាន់ មា៉ា  និង មន្តៃី 
អង្គការ សហ បៃជាជាតិ  ដៃល កំពុង ធ្វើ- 
ការ នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ  ក៏ តមៃូវ ឲៃយ 
បង្ហាញ ភ័ស្តុ តាង ថា  គា្មាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ 

១៩ ចៃញ ពី ទី ពិសោធន៍ ក្នុង រយៈ ពៃល 
មិន លើស ពី ៧២ ម៉ាង  នៅ មុន កាល បរិ- 
ចៃ្ឆទ ធ្វើ ដំណើរ មក កាន់ មី យ៉ាន់ មា៉ា  និង 
តៃូវ ឲៃយ នៅ ផ្ទះ ដាច់ ដោយ ឡៃក ១៤ ថ្ងៃ ។ 

កាសៃត  The Global New Light 
of Myanmar គាទំៃ ដោយ រដា្ឋាភបិាល 
បាន នយិយ ថា  រដា្ឋា ភបិាលមយី៉ានម់ា៉ា  
ក៏ កំពុង ជំរុញ ឲៃយ ពល ករ ទាំង អស់ ឲៃយ 
ដាក់ ខ្លួន ពួក គៃ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក  
សមៃប់ រយៈ ពៃល ២សបា្តៅហ៍  ខណៈ 
ដៃល អគារ នានា របស់ រដ្ឋ  មិន អាច    
ដោះ សៃយ ការ ហរូ ចលូ យ៉ាង ចៃើន នៃះ 
បាន ទៃ៕ Myan-Times/PSA

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ ន្រព្រះ វិហារ វ៉្រសមី នីស្តរឺអាប់បី៊ ក្រយពី  ដាក់ ការ រឹតត្របិត បន្ថ្រមទៀត។ Xinhua 

អ្នកដំណើរ     ដើ រឆ្លងកាត់ ផ្ទាំង ប្រកាស ព័ត៌មា នជើងហះហើរនៅព្រលា នយន្តហះ ។ Myan-Times

អង់គ្លេសមនករណីឆ្លងកូវីដ១៩លើសចំនួន៨០០០ន ក់នៅថ្េដំបូងនេក របិទមិនឲេយធ្ើដំណើរ

មីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើនវិធានកររតឹបន្តឹងចំពោះទេសចរបរទេសខណៈមនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ក្រុង មា៉ា្រឌីដៈ  កង កមា្លាំង បៃដាប់-
អាវុធ របស់ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ  កាល-
ពថី្ងៃ អង្គារ  បាន ស្នើ សុ ំឲៃយ អង្គការ ណាត ូ 
ផ្តល់ ជំនួយ មនុសៃស ធម៌  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ជា មួយ វី រុស កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 
ចម្លៃក  ខណៈ ចំនួន អ្នក ស្លាប់  បាន 
កើនឡើង ដល់ ២៧០០ នាក់  និង  
ការ ឆ្លង បាន កើន ឡើង រហូត ដល់ 
៤០០០០ នាក់ ។ 

  ដោយ មាន ការ ឆ្លង រកី រាល ដាល នៅ 
ទ ូទាងំ ពភិព លោក  បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ 
បាន កា្លាយ ជា បៃទៃស មួយ  ក្នុង ចំ-
ណម បៃទៃស  ដៃល រង ការ វាយ-
បៃហារ យ៉ាង អាកៃក ់បផំតុ  ដោយ បាន 
ធ្វើ ឲៃយ មាន ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ចៃើន បំផុត 
ទី៣  ដៃល ជា ចំនួន ចុង កៃយ បំផុត  
បាន កើន ឡើង រហតូ ដល ់២៦៩៦  នាក ់
កៃយ ព ីមាន មនសុៃស ផៃសៃង ទៀត ចនំនួ 
៥១៤ នាក់ បាន ស្លាប់  នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល ២៤ ម៉ាង ។ 

  ទោះ បី ជា បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ  បាន 
បិទ កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៤  ខៃ មី នា  មិន ឲៃយ 
ធ្វើដំណើរ ចៃញ ចូល ក្តី  ក៏ នៅ តៃ មាន 
អ្នក ស្លាប់  និង ឆ្លង  បាន បន្ត កើន ឡើង 
ឥត ឈប់ ឈរ  ដោយ បាន អំពាវ នាវ ឲៃយ 
យោ ធា អៃសៃប៉ាញ  ចលូ រមួ នៅ ក្នងុ កចិ្ច- 

ខិត ខំ បៃឹង បៃង  ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ ការ-
ឆ្លងរីក រាល ដាល របស់ ខ្លួន  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស មួយ នៃះ ។ 

 កៃសួង សុខាភិ បាល  បាន ថ្លៃង ថា  
ដោយ  អាជា្ញា ធរ  បាន បង្កើន ការ ធ្វើ 
តៃស្ត រក មៃ រោគ កូ រ៉ូ ណា  មនុសៃស មួយ- 

ចំនួន បាន ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ រក អ្នក ផ្ទុក - 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន កើន ឡើង តៃឹម ជិត 
២០ ភាគ រយ  ជាមួយ   មនុសៃស ចំនួន 
៣៩៦៧៣ នាក់ ។ 

 អាជា្ញាធរ សុខា ភិបាល  បាន ថ្លៃង ថា  
ក្នុង ពៃល ឆប់ ៗ  នៃះ  ខ្លួន នឹង បញ្ជាក់ 

ចៃបស់ ថា  តើ ការ បិទ នោះ  បាន កំពុង 
ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ឬ យ៉ាង ណា ?  

 រដ្ឋ មន្តៃី សុខាភិ បាល លោក  សល់-
វា៉ាឌឺរ  អុីល ឡា  បាន ថ្លៃង បៃប់ សន្និ-
សីទសរ ព័ត៌ មាន មួយ  បាន ចាក់-
ផៃសាយ តាម ទូរទសៃសន៍ ថា ៖«នៃះ គឺ ជា 

ការ ងរ យ៉ាង លំបាក ពៃញ ១សបា្តៅហ៍  
ពី ពៃះ ពួក យើង  គឺ ស្ថិត នៅ ក្នុង 
ដំណាក់ កាល ដំបូង  នៃ ការ ពុះ ពារ 
ឧ បសគ្គ បៃឆំង វី រុស មួយ នៃះ  ជា 
ដំណាក់ កាល មួយ ដៃល យើង កំពុង 
ឈាន ទៅ រកការ ឆ្លង រីក រាល ដាល 
កាន់តៃ ខា្លាំង ឡើង » ។ 

  ដូច ជា បៃទៃស ជា ចៃើន ផៃសៃង ទៀត  
បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ  បាន កពំងុ បៃឈម 
នងឹ ការ ខ្វះ គៃឿង បរកិា្ខា រពៃទៃយ  សមៃប ់
ការ ធ្វើ តៃស្ត រក អ្នក ជំងឺកូវីដ ១៩  ការ - 
ពៃយា បាល  និង ការការពារ របស់ កៃុម 
បុគ្គលិក ពៃទៃយ នៅ សមរ ភូមិ មុខ ។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  អង្គការ 
ណាតូ បាន ថ្លៃង ថា  យោ ធា អៃសៃប៉ាញ  
បាន ស្នើ សុ ំឲៃយ មាន « ជំនួយ អន្តរ ជាតិ » 
ស្វះ ស្វៃង រក គៃឿង បរិកា្ខា រពៃទៃយ  ដើមៃបី 
ជួយ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល-
វរីសុ ក ូរ៉ ូណា  ទាងំ នៅ ក្នងុ វសិយ័ យោ ធា 
និង បៃជា ជន សុី វិល ។ 

សំណើ នោះ  បាន ស្នើ សុំ ឧបករណ៍ 
អុក សុី ហៃសៃ៊ន ចំនួន ៤៥០០០០ បំពង់  
ឧ បករណ៍ សមៃប់ ធ្វើ តៃស  ្ត៥០មឺុន - 
ឈុត ក ង្ហា រ  បឺតខៃយល់ចៃញ- ចូល 
៥០០គៃឿង  និង មា៉ា ស់សមៃ ប់ពាក់- 
វះកាត ់១,៥លា នមា៉ាស់៕ AFP/SK

យន្តហះ    ដឹក ជញ្ជនូ គ្រឿង   បរិកា្ខា រព្រទ្រយ   របស់ អាជ្ញាធរ  តំបន់ ប្រឆំាង  កូ វីដ ១៩ ច្រញ ពី  ប្រទ្រស  ចិន  មក ដល់  ព្រលាន  យន្តហះប្រទ្រសអ្រស្រប៉ាញ   ។ AFP 

អេសេប៉ាញស្នើឲេយណ តូជួយខណៈអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរុសកើនដល់២៧០០នក់



WORLDwww.postkhmer.com ១៧ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  

UNស្នើ ឲយ្បន្ធូ របន្ថយការដ ក់ ទណ្ឌកម្ម
លើ អីុ រ៉ង់ ដោយសារប្ឈមមុខ ជាមួយវីរុស

ក្រងុ ហ្រសណឺ្រវៈ  បៃធាន សទិ្ធ-ិ
មនុសៃស របស់ អង្គ ការ សហ-
បៃជាជាត ិកាលព ីថ្ងៃ អង្គារ បាន 
អំពាវ នាវឲៃយដក ទណ្ឌ កម្ម    ណា- 
មួយដៃ ល តៃូវ បានដាក់ទៅ លើ 
បៃទៃស ខ្លះ  ដចូ ជា បៃទៃស អុរីង៉ ់ 
ដៃល កំពុង  បៃឈម មុខ ជាមួយ 
ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល នៃ វីរុស កូ - 
រ៉ូណា បៃភៃទ ថ្មី  តៃូវ «បៃញាប់- 
បៃញាល់ វាយ តម្លៃ ឡើង វិញ » 
ដើមៃបី បញ្ចៀស ភាពតាន តឹង 
បៃព័ន្ធ វៃជ្ជ សាស្តៃ មិនឲៃយ ដួល - 
រលំ នៅ  អុីរ៉ង់ ។ 

 នៅ ក្នុងសៃចក្តី  ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ  លោកសៃី មី ឆៃលលី-
បាឈី លីត  បាន ថ្លៃង ថា ៖« នៅ 
ពៃល ដ៏ ចាំ បាច់ នៃះ  ទាំង ហៃតុ- 
ផល សុខាភិ បាល សាធារណៈ 
សកល  និង ដើមៃបី គាំទៃ សិទ្ធិ-
មនុសៃស  និង អាយុ ជីវិត របស់ 
មនុសៃស រាប់ លាន នាក់  នៅ ក្នុង 
កៃមុ បៃទៃស ទាងំ នៃះ  ទាក ់ទង- 
ទៅ នឹង ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម  គួរ 
តៃវូ បាន គៃ បន្ធរូ បន្ថយ ឬ ពនៃយារ-
ពៃល ដល់ បៃទៃ ស នៃះ » ។ 

 លោក សៃី មី ឆៃល លី  បា ឈី-
លីត បាន ថ្លៃង ថា ៖«នៅ ក្នុង 
បរិបទ មួយ នៃ ការ ឆ្លង រីក រាល-

ដាល សកល  ដោយ បាន បង្ក 
ឧបសគ្គ ដល់ កិច្ច ខិត ខំបៃឹង-
បៃង ផ្នៃក វៃជ្ជ សាស្តៃ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស មួយ  ដៃល បាន បង្ក ឲៃយ 
មាន ហានិ ភ័យ កាន់ តៃ ខា្លាំង- 
ឡើង  សមៃប់ ពួក យើង ទាំង-
អស់ គា្នា » ។ 

លោក សៃីបា ឈី លីត  បាន 
អះអាង ថា ៖« ការ លើក ឡើង 
វធិាន ការ ដាក ់ទណ្ឌ កម្ម មនសុៃស-
ធម ៌ គរួ តៃវូ បាន គៃ ផ្តល ់ ជា ទ ូទៅ 
និង អនុវត្ត យ៉ាង មាន បៃសិទ្ធ-
ភាព  ដោយ បាន ធ្វើ ឡើង ភា្លាមៗ  
ការ អនុញ្ញាត ដៃល អាច ផ្លាស់ - 
ប្តូរ បាន  ដើមៃបី ផ្តល់ សមា្ភារ  និង 
បរិកា្ខា រពៃទៃយ ដ៏ សំខាន់ » ។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
AFP  ដៃល បាន បៃើ បៃស់ 
បៃភព ផ្លវូ ការ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ការ- 
អតា្ថាធិ បៃបាយ របស់ លោក សៃី  
បាន ធ្វើ ឡើង  ខណៈ ចនំនួ ករណ ី
ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន កើន-
ឡើង ជាង ៤០០០០០ នាក ់ នៅ 
ទ ូទាងំ ពភិព លោក  នៅ ក្នងុ នោះ   
អ្នក សា្លាប់ជាង  ១៨០០០ នាក់ ។ 

លោក សៃី   បានបញ្ជាក់ជា- 
ពិសៃ ស  ករណីនៅ  អុីរ៉ ង់រង ប៉ះ- 
ពាល់ខា្លាំងបំផុត ៕ AFP/SK 

UNអំពាវន វឲ្យមាន  បទ ឈប់ប ញ់ នៅសីុរីដើមបី្ប្យុទ្ធប្ឆំាង  កូ វីដ១៩
ក្រុង ប្ររូតៈ  បៃសិត កំពូល 

អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  បៃ ចាំ  
នៅ សីុ រី កាល ពីថ្ងៃអង្គារ  បាន 
អពំាវ នាវ ឲៃយ មាន បទ ឈប ់បាញ ់
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស  ដើមៃបី អនុ- 
ញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ ឆ្លើយ តប បាន 
ល្អ បៃសើរ ទៅ នឹង ការ គំរាម-
កំហៃង ពី  វី រុស កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី 
ដ៏ ចម្លៃកនៃះ ។ 

 រដា្ឋាភិ បាល នៅ ក្នុង ទី កៃុង-
ដាមា៉ាស រហូត មក ទល់ ពៃល- 
នៃះ  បាន រាយ ការណ៍ ថា  មាន 
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ តៃ មា្នាក់ 

ប៉ុណ្ណោះ  ប៉ុន្តៃ មាន ការ ពៃួយ-
បារម្ភ យ៉ាង ខា្លាំង  ដៃល ជំងឺនៃះ  
អាច ឆ្លង រីក រាល ដាលយ៉ាង- 
ឆប់ រហ័ស នៅ ក្នុង ចំណម 
បណា្តា សហ គមន ៍ដៃលងយ រ ង 
ប៉ះពាល់ បំផុត របស់ បៃទៃស 
ដៃល រង ការ បៃហារ ដោយ សារ-
សង្គៃម យ៉ាង យូ រ   ។ 

លោក ហ្គ ី ភ ីឌរឺសៃន បាន ថ្លៃង 
ថា៖ « បៃជា ជន សុី រី  បាន ទទួល  
ការ ឈឺ ចាប់ យ៉ាង ខា្លាំង  ដោយ - 
សារជងំ ឺកវូដី ១៩ នៃះ  មណ្ឌល-
ថៃ ទាំ សុខ ភាព មួយ ចំនួន  តៃូវ 

បាន បំផ្លិច បំផ្លាញ  ឬ ខូច ខាត 
ទាងំ សៃងុ » ។  «មាន ការ ខ្វះខាត 
សមា្ភារ ពៃទៃយ  និង អ្នក ជំនាញ 
សំខាន់ ៗ  មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង 
បៃទៃស សុី រី » ។ 

 សហ គមន៍ផ្តល់ ជំនួយ    បាន 
ពៃមាន ថា  បៃទៃស សុី រី  ដៃល 
មាន បៃជា ជន បៃហៃល ១លាន 
នាក់  តៃូវ បាន រត់ ភៀស ខ្លួន 
ដោយ សារ ជម្លាះ  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ភាគ ពាយពៃយ  ចាប ់តាងំ- 
ពី ខៃ ធ្នូ តៃ ១គត់  បាន ទទួល រង 
ការ ឈឺ ចាប់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

លោក ភី ឌឺរសៃន  បាន ថ្លៃង 
ថា៖« ដើមៃបី បៃឈម មុខ ជា មួយ 
គៃះ ថា្នាក់ នៃះ  បៃជា ជន សុី រី 
ដៃល រង ការ ឈ ឺចាប ់យរូ ណាស ់
មក ហើយ  បាន តៃូវ ការ  ឲៃយ មាន 
ការ គាទំៃ យ៉ាង  ខា្លាងំ  ដើមៃបី បន្ធរូ-
បន្ថយ ការ បៃយុទ្ធ គា្នា  នៅ ទូ ទំាង-  
បៃទៃស  ដៃល តៃូវ បាន គោរព 
ដោយ គៃប់ ភាគី ទាំង អស់  នៅ 
ក្នុង បៃទៃស សុី រី » ។ 

លោក បាន អពំាវ នាវ ឲៃយ ដោះ-
លៃង កៃមុ អ្នក ទោស ទៃង់ ទៃយ- 
ធំ   និង  បាន ទាម ទារឲៃយមា  ន 
លទ្ធភាពជំនួយ មនុសៃស ធម៌  

យ៉ាង ពៃញទំហឹង  និងមាន 
និរន្តរភាពចូល ទៅ គៃប់ តំបន់ 
ទាងំ អស ់របស ់បៃទៃស សុ ីរ ី នងិ 
ស្នើ ឲៃយ កៃមុ អ្នក ផ្តល ់ជនំយួ យក- 
ចិត្ត ទុក ដាក់។

គណៈ កមា្មា ធិការ ផ្នៃក ជួយ- 
សង្គៃះ  អន្តរ ជាតិ នៅ ក្នុង - 
សបា្តា ហ៍  នៃះ បាន ពៃមាន ថា 

ការ ផ្ទុះ ឡើង វរីសុ ករូ៉ណូា នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស សុីរី ភាគ ខាង ជើង អាច 
ជា ករណី មួយ ក្នុង ចំណម 
ករណី អាកៃក់ បំផុត នៅ ក្នុង 
ពិភព លោក ដៃល មិន ធា្លាប់ បាន 
ឃើញ ។ 

គណៈកមា្មាធិការ នៃះ  បាន 
និយយ ថា  មន្ទីរ ពៃទៃយ ចំនួន ៣ 

នៅ ក្នុង ចំណម មន្ទីរ ពៃទៃយ ជា- 
ចៃើន នៅក្នុង បៃទៃស  សុីរី តៃូវ 
បាន ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ - 
ឡៃក    ពីគៃ  សមៃប ់ ពៃយាបាល 
ករណ ីដៃល គៃ សងៃសយ័ ឆ្លង វរីសុ   
ប៉ុន្តៃ មន្ទីរ ពៃទៃយ ២  នៅ ក្នុង ចំ- 
ណម នោះ  មិន ទាន ់ បំពាក់- 
សមា្ភារ ពៃញទៃ ៕ AFP/SK 

ន្រះ ជា ជំរំ  ជនភៀស ខ្លួន សុី រី   នៅ ជិត ទី ក្រុង ឌីរ អាល-់បាល់លូត នៅ តាម ព្រំដ្រន ជាមួយ    ប្រទ្រ ស  តួកគ ី។ AFP

  ក្ម្រង ស្រសីុី រីពា ក់ម៉ា ស់ ដោយសារ ការ   ភ័យ ខ្លាច  ឆ្លង វីរុសកូរូ៉ណា។ រូប  AFP 



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខេត្ត ស្វាយ រៀ ងៈ ខណៈចំនួនអ្នកឆ្លង
មេរោគកូរ៉ូណាឬកូវីដ១៩នៅក្នុង-
បេទេសកម្ពជុាមានចនំនួកើនឡើងជា
លដំាប់ជាង៩០នាក់ហើយកាន់ជាក្តី
កង្វល់ខ្លាំងចំពោះវត្តមានបងប្អូនខ្មេរ
ជាពលករធ្វើការនៅបេទេសថេយ៉ាង-
ចេើនដេលទើបតេបានវលិតេឡប់ចលូ
មកសេុកកណំើតវញិនាពេលថ្មីៗ នេះ
បេសិនបើក្នងុចំណោមពួកគាត់មានអ្នក-
ឆ្លងមេរោគហើយឆាប់ទៅរស់នៅជបួជុំ
គេួសារវិញដោយមិនបានបង្ការខ្លួនសិន។
ដោយឡេករូបថត១សន្លឹករបស់

បរុសមា្នាក់ក្នងុចណំោមពលករវលិមក
ពីបេទេសថេដេលបានទៅដល់សេុក
កំណើតនៅឯខេត្តសា្វាយរៀងដេល
មានសា្មារតីខ្ពស់នៅក្នុងការបង្ការខ្លួន
ជាមនុខ្លាចកេងលោខ្លនួអាចមានឆ្លង
មេរោគទៅដល់កេុមគេួសារជាទី-
សេឡាញ់។ចេញពីហ្វេសប៊ុករបស់
ជាងផាត់មុខដ៏ជំនាញឈ្មាះថា
PituPituដេលធ្លាប់ផាត់មុខឲេយកេុម
អ្នកសលិេបៈជាតារាសម្តេងនងិចមេៀង
សេីលេបីរួមមានដូចជាកញ្ញាសុខពិសី
អុ្នកនាងសខុសេីនាងអ្នកនាងសគុន្ធ
នសីាអ្នកនាងគង់ចន័្ធសេមីុំអ្នកនាង
ខត់សឃុមីអ្នកនាងសខុសោមា៉ាវត្តី
កញ្ញាសុនិយបូ៊នីកញ្ញាបា៉ាចគមីមយួ
កញ្ញាម៉េយ៉ានងិតារាសេីជាចេើនទៀត
បង្ហោះរបូ១សន្លកឹរបស់បរុសមា្នាក់នៅ
ខេត្តសា្វាយរៀងដេលជាពលករខ្មេរវលិ
ពីបេទេសថេនោះ។
បើតាមគណនីហ្វេសប៊កុPituPitu

បានសរសេរសារអមជាមយួនងឹរបូថត
១សន្លកឹដេលមានលើគេឫសេសីមាន
ចងមងុធ្វើជាជញ្ជាងំក្នងុខ្ទមបេកស់ង័្ក-
សីនៅចមា្ការនោះថា៖«គាត់ទើបមក
ពីថេសមេចចិត្តសា្នាក់នៅខ្ទមដាច់ពី
គេួសារ១៤ថ្ងេ សូមសរសើរ គំរូល្អ
សេឡាញ់គេួសារ អ្នកជុំវិញខ្លួននឹង
បេទេសជាតិ»និងសារមួយទៀត
កេយពីរូបខងលើតេូវបានគេចាប់-
អារម្មណ៍ខ្លាងំនងិមានអ្នកចេករលំេក
បន្តជិត៤០០sharesនិងមានការ-
ចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកសិលេបៈអ្នកនាង
ចនច័ន្ធលក្ខណិាដេលជាបេធនសមា-
គមសិលេបករខ្មេរផងដេរនោះថា៖
«អរគណុចេើនណាបង-
ប្អនូសមេប់ការចលូ-
រួមចំណេកទប់សា្កាត់
និងការពារជំងឺវីរុស
កូរ៉ូណាឬCovid-19
និងអរគុណសមេប់ការ-
ចេករំលេក»។
ជាងផាត់មុខ

ឯករាជេយឲេយ-
កេមុតារាលេបី
ក្នងុបេទេស
កម្ពជុា វ័យ
២៤ឆា្នាំមាន
ឈ្មាះពិតលោក
ទួនពិទូបាន
បង្ហើបថា៖«ប-ុ
រសក្នុងរូបថត
នោះដេលមាន
លើគេឬសេសី-
ចងមុងធ្វើជា

ជញ្ជាំងក្នុងខ្ទមបេក់ស័ង្កសីនៅចមា្ការ
ដំឡូងនោះគឺគាត់ក៏ជាប់សាច់ញាតិ
ខងឪពកុខ្ញុំដេររស់នៅក្នងុតបំន់ដាច-់
សេយលនេសេកុមួយក្នងុខេត្តសា្វាយ-
រៀង(ដោយសារមិនចង់ឲេយមានផល-
ប៉ះពាល់ឬរខំនទៅដល់គាត់ជាមា្ចាស់
របូថតទើបមនិបានបេប់ឈ្មាះនងិ
តបំន់ភមូិឃុំរបស់គាត់ឡើយ)។គាត់
គឺជាពលករមា្នាក់ក្នុងចំណោមពលករ
ខ្មេរជាចេើននាក់ដេលទើបតេបានវលិ-
តេឡប់មកពីបេទេសថេខណៈពេលមាន
ការផ្ទុះឡើងនេការរកីរាលដាលនេវរីសុ
ករូ៉ណូានៅបេទេសកម្ពជុាក៏ដចូជានៅ
ពាសពេញពិភពលោកនោះ»។
លោកទួនពិទូបញ្ជាក់ពីរឿងរបូថត

បរុសជាសាច់ញាតិលោកនោះបន្តថា៖

«ដោយឡេករបូថតនោះមនិមាននយ័
ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នងឹតេវូទៅរស់នៅ
ខ្ទមក្នុងចមា្ការដំឡូងរហូតដល់១៤ថ្ងេ
ឡើយ។តាមពតិរបូថតនោះគាត់គេន-់
តេថតលេងប៉ុណោ្ណោះតេគាត់ក៏មាន
សារសំខន់ចង់ផា្តាំផ្ញើដល់បងប្អនូពលករ
ទាងំអស់ដេលទើបវលិមកពីបេទេស
កេជាពិសេសមកពីបេទេសថេនាពេល
ថ្មីៗ នេះតេម្តង។សុំមេតា្តាកុំទាន់ទៅស្នទិ្ធ-
សា្នាលឬជបួជុំនងឹកេមុគេសួារអីគឺតេវូ
រស់នៅដាច់ដោយឡេកពីគេួសារឲេយ
បាន១៤ថ្ងេសនិឬចាំមើលលទ្ធផល
ខ្លួនឯងថាមានមេរោគកូវីដ១៩ឬក៏
អត់សិនដេរពេះថាមេរោគនេះគឺវា
ងយឆ្លងណាស់បេសិនបើយើងមិន
បានបង្ការខ្លួនបានល្អនោះ»៕

www.postkhmer.com

កេុង សន់តេយាហ្គោ : ខណៈពិភព-
លោកកំពុងរងការរីករាលដាលនេ
វីរុសកូរ៉ូណាបេជាជនដេលសម្ងំនៅ
ផ្ទះធ្វើឲេយចរាចរណ៍ផ្លូវថ្នល់សេឡះ
សា្ងាត់ជេងំនោះសេប់តេមានសត្វខ្លា
ពេPumaតេូវបានបេទះឃើញដើរ
តាមផ្លូវដ៏សា្ងាត់ជេងំនានានេទីកេុង
សាន់តេយាហ្គោដើមេបីរកអាហារ។នេះ
បើយោងតាមអាជា្ញាធរសុលីីបានឲេយដងឹ
កាលពីថ្ងេអង្គោរ។
បេទេសសុីលី កំពុងតេកំហិត

សកម្មភាពបេជាពលរដ្ឋដើមេបីការពារ
ការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាជាសកល។
សត្វខ្លាPumaអាយុបេមាណជាង

១ឆា្នាំ និងទម្ងន់ជាង៣៥គីឡូកេម

នេះតេូវបានគេសន្និដា្ឋានថាមកពី
តំបន់ភ្នំជុំវិញរដ្ឋធនី។
លោកMarceloGiagnoni

នាយករដ្ឋបាលកសិកម្មនិងសត្វ-
ពាហនៈដេលចលូរមួក្នងុកចិ្ចការចាប់
សត្វខ្លាPumaជាមួយប៉ូលិសនិង
កមា្លាំងសន្តិសុខពីសួនសត្វជាតិបាន
ឲេយដឹងថា៖ «ពួកវាតេឡប់មកកាន់
ទឹកដីដេលធ្លាប់តេជាជមេកពួកវា
ហើយយើងបានវាតទីយកមកធ្វើជា
របស់យើង»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «សត្វខ្លា

Puma១កេបាលនេះ មានសុខភាព
ល្អជាទេ»។
កាលពីឆា្នាំមុនសត្វខ្លា Pumaក៏

តេូវបានគេសង្គេះពីដើមឈើខ្ពស់
នៅតំបន់សមេបូរបេជាជនរស់នៅឯ
ភាគខងកើតកេុងសាន់តេយាហ្គោ។
គេពុបំានដងឹពមីលូហេតុដេលនាំឲេយ

វាជាបល់ើដើមឈើនោះទេតេសត្វពេ
ដ៏កាចសាហាវនេះបានឈរសម្លឹង
មនុសេសពីលើមេកឈើបេមាណ១៥
ម៉ាងមនុពេលដេលអាជា្ញាធរសមេច
បាញ់ពេួញថា្នាំសណ្ដំ ទមា្លាក់វាមកលើ
ពូកពីកម្ពស់១៨ម៉េតេ។
សត្វខ្លា Puma១កេបាលនោះតេូវ

បានលេងចលូពេវញិដោយបពំាក់នវូ
ឧបករណ៍តាមដានទីតាំងប៉ុន្តេគួរ
ឲេយសោកសា្ដាយវាបានសា្លាប់កាលពី
ប៉ុនា្មានសបា្ដាហ៍មុន៕AFP សត្វ ខ្លា Puma តេវូបន បេទះឃើញ ដើរ ស្វេង រកចំណី នៅ រដ្ឋធានីសីុលី។ រូបថតAFP

ផ្លវូថ្នល់ស្ងាត់ជ្រងំសត្វខ្លាPumaឆ្មក់ដើររកចំណីនៅរដ្ឋធានីប្រទ្រសសី៊លី

សរ  និង រូប បុរសជា ពល ករ ខ្មេរ ទើប មក ពី ថេ  ទៅរស់ នៅ ខ្ទម ស័ង្កសី នៅដី  ចម្ការ ។ រូបហ្វេសប៊ុក

លោក ទួន ពិទូ ដេលជាអ្នក ផាត់ មុខ ឲេយ តារា លេបី ក្នងុ 
បេទេស  និង អ្នកនាង គង់ ច័ន្ទសេមំុី   ។ រូបថតសហការី

រូបពលករខ្ម្ររគំរូទើបត្រវិលពីថ្រម្នាក់រស់នៅផ្តាចខ់្លនួពីគ្រសួរ
ដើម្របីបង្ការឆ្លងម្ររោគកូវីដ១៩កំព៊ងផ្ទះុព្រញបណ្តាញសង្គម
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ក្រុង ឡុងដ៍ : កៃុមហ៊ុន ដឹក ជញ្ជូន 
ទឹក ដោះ គោ ធំបំផុត បៃចាំ ចកៃ ភព 
អងគ់្លៃស កាល ពថី្ងៃ ចន្ទ បាន ឲៃយ ដងឹថា 
ខ្លួន សៃប់ តៃ ទទួល បាន បៃជា បៃិយ-
ភាព ខ្លាងំ ដោយសារ តៃ ក្ដ ីកង្វល ់ចពំោះ 
កូរ៉ូណា  ខណៈអ្នក ដើរ ផៃសារ លៃង ទៅ 
ផៃសារ  និង ជំនួស ឲៃយ ការ កុម្ម៉ង់ សៃវាកម្ម 
ដឹក ជញ្ជូន វិញ ។ 

កៃមុ អ្នក ដកឹ ជញ្ជនូ ទកឹ ដោះ គោ ធ្លាប ់
តៃ ពៃញ នយិម  នងិ មមាញកឹពៃល ជតិ 
ភ្លឺ  នៅតាម ដង វិថី នានា នៃ ចកៃ ភព 
អង់គ្លៃស  ដោយ ការ ដឹក ជញ្ជូន ទឹក 
ដោះ គោ សៃស់ ៗ  ចៃក ដប តាម រថយន្ដ 
វ៉ៃន  ឬ ទូក ។ 

សមាជិក ពាណិជ្ជកម្ម Dairy UK 
បាន ឲៃយ ដឹងថា ៨៩ភាគរយ នៃ ទឹក - 
ដោះ គោ ទាំង អស់ ដៃលលក់ ដូរ នៅ 
ចកៃ ភព អងគ់្លៃស ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៨០ តៃវូ 
បាន ដឹក ជញ្ជូន ដល់ មាត់ ទា្វារ  តៃ 
កៃុមហ៊ុន ជា ចៃើន បាន បិទទា្វារ ដោយ-
សារ  ចំណូ លចិត្ដ អតិថិជន មាន ការ - 

ផ្លាស់ ប្ដូរ និង ការ បៃកួត បៃជៃង មា ន 
តម្លៃ ថោក នៅ ផៃសារ ទំនើប ។ 

នៅ ពាក់ កណា្ដាល ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ 
១៩៩០ ទឹក ដោះ គោ សៃស់ តៃ ៣០ 
ភាគរយ នៅតៃូវ បាន បន្ដ ដឹក ជញ្ជូន 
ដល់ មាត់ ទា្វារ ផ្ទះ ដោយ បាន ធ្លាក់ ចុះ 
២,៨ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨ ។ អតថិ-ិ
ជន ជា ចៃើន សុទ្ធតៃ ជា មនុសៃស ចាស់ ។ 

បច្ចុបៃបន្ន ខណៈ កូវីដ ១៩ កំពុង រីក- 
រាល ដាល ខ្លាំង ហើយ រដា្ឋាភិបាល 
ណៃនាំ ឲៃយ សា្នាក់ នៅ តៃ ក្នុង ផ្ទះ ដើមៃបី 
បញ្ចៀស ការ បៃសៃ័យ ទាក់ ទង ផ្ទាល់  
នាយក បៃតិបត្ដិ កៃុមហ៊ុន Milk & 
More លោក ផទៃីក មូលល័រ បាន 
និយាយ ថា សៃវាកម្ម បៃប បៃពៃណី 
នៃះ មាន បៃជា បៃិយ ភាព វិញ ។ 

លោក បាន បន្ថៃម ថា៖ « យើង កា្លាយ 
ជា មជៃឈមណ្ឌល ដឹក ជញ្ជូន ដៃល បមៃើ 
សៃវាកម្ម ជា ចៃើន ទសវតៃសរ៍ តៃ យើង 
មិន ធ្លាប់ ដើរ តួ នាទី សំខន់ បៃប នៃះ 
ឡើយ  ខណៈ យើង កំពុង បំពៃញ កិច្ច- 
ការ ក្នុង ដំណាក់ កាល នៃ វិបត្ដិ ចំពោះ 
បញ្ហា សុខភាព នៃះ »។ 

លោក ខលូនី ហៃនឌើសនុ ជា អ្នក- 

ដកឹ ជញ្ជូន មក ព ីChester-le-Street 
ភាគ ឦសានបៃទៃស អង់គ្លៃស ដៃល 
បំពៃញ កិច្ចការ នៃះ ៤០ឆ្នាំ បាន 
និយាយ ថា ៖ « ទឹក ដោះ គោ ពៃញ- 
និយម វិញហើយ ។ ខ្ញុំ  ទទួល បាន 
ការ កុម្ម៉ង់ យា៉ាង ចៃើន ពី អតិថិជន  
ហើយ ខ្ញុំ តៃូវ ធ្វើ ការ ថៃម ម៉ាង ដើមៃបី 
បំពៃញ តមៃូវ ការ នៃះ »៕ AFP/HR

អ្នកច្រកចាយទឹកដោះគោ  កាន់ត្រ មមាញឹក  ព្រល មនុស្រស នៅផ្ទះច្រើន ។ រូបថត AFP ដប ទទ្រ   ត្រវូបាន ជំនួស ឲ្រយ ដប  ថ្ម ី ព្រញដោយទឹកដោះគោ   ស្រស់ ។ រូបថត AFP

សេវាចេកចាយទឹកដោះគោសេស់ដល់ទ្វារផ្ទះបេជាពេញនិយមឡើងវិញ

ក្រុង តូក្រយូ : មនុសៃស កកកុញ  បាន 
ចៃញ មក ទសៃសនា បុបា្ផា សាគូរា៉ា រីក 
ស្គសុសា្គាយ ខណៈ អាជា្ញាធរ ពុសំវូសកម្ម 
នងឹ ការបញៃឈប ់បៃជាជន ជប៉នុ ក្នងុការ- 
អបអរ ពិធីបុណៃយ ផ្កា សាគូរា៉ាដ៏ មាន 
បៃជាបៃិយភាពបំផុត  នៅជប៉ុន ។

កាលពី ចុង សបា្ដាហ៍ មនុសៃសមា្នា បាន 
នាគំ្នា មក កាន ់កន្លៃង ដៃល មាន ដើម ផ្កា 
សាគូរា៉ា  ចៃញ ផ្កា ពណ៌ ស និង ផ្កាឈូក 
រយីងរយោង មៃក  ដុះ អមសងខងផ្លូវ  
ដោយ អ្នកខ្លះ មិនមាន ពាក់ មា៉ាស់ 
ការពារ  អ្វីទាំងអស់។

អភិបាលកៃុង តូកៃយូ Yuriko Koike 
បាន ទទួលសា្គាល់ថា ការ ហាមបៃម 
បៃជាជនជប៉នុ មនិឲៃយជបល់ៀង កៃម 

ដើម ផ្កាសាគរូា៉ារកីស្គសុសា្គាយ បដីចូជា 
ឲៃយពលរដ្ឋ អីុតាលី  តម    ការ ឱប ថើប គ្នា 
ដូច្នាះដៃរ។

យា៉ាងណាមញិ អភបិាលកៃងុ នៅ តៃ 
ទទូច សុំ ឲៃយ ការ ជួបជុំ មានទៃង់ទៃយ 
តូច និង ពៃយាយាម រកៃសា គមា្លាត ពីគ្នា។ 

លោក Etsuo Fujisawa អាយុ  
៥៧ឆ្នាំ  ដៃល មក ទសៃសនា ដើមផ្កា 
សាគូរា៉ា ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ នៅ ឧទៃយាន 
Ueno បាន នយិាយ ថា៖ «ខ្ញុ ំមនិដៃល 
ខក ខន១ឆ្នាំណាទៃ ហើយ ខ្ញុំ នឹង  
មានអារម្មណ ៍សា្ដាយកៃយ បៃសនិ បើ 
មិន បាន មក មើល ផ្កា សាគូរា៉ា រីក»។

ដើមផ្កាសាគូរា៉ាជាង  ៨០០ដើម  នៅ 
ឧទៃយាន Ueno តៃូវ បានព័ទ្ធ ដោយខៃសៃ  

ជាមួយ នឹង សំណៃរ ថា «មិន មៃន ជា 
តំបន់ជប់លៀង»។

លោក Fujisawa បាន សមា្គាល់ 
ឃើញថា៖ «ឆ្នាំនៃះ មាន មនុសៃស មក 
ចៃើន ជាង ការ គិត របស់ខ្ញុំទៀត»។

នៅ តំបន់ពៃញនិយម ទសៃសនា 
ផ្កាសាគូរា៉ាមួយ ទៀត Chidoriga-
fuchi មាន សញ្ញា ពៃមាន ថា៖ «ផ្កា 
សាគរូា៉ារកីស្គសុសា្គាយ ដអ៏សា្ចារៃយ នងឹ នា ំ
វត្តមាន មនុសៃស រាប់ពាន់នាក់ មក ទីនៃះ 

ប៉ុន្តៃ សូមមៃតា្តា ចៀសវាង   ការរីករាយ 
និង  សុីផឹក  នៅទីនៃះ»។

មិនឆ្ងាយ សំណៃរ នោះ នារី១កៃុម 
កំពុង អង្គុយពិកនិក ដោយ មិនមាន 
ពាក់មា៉ាស់។ នៅ ឧទៃយាន Ueno ឧប-
ករណ៍ បំពង សំឡៃង បាន បន្លឺ ដាស់-
តឿន អ្នក បៃមូលផ្ដុំ គ្នាញ៉ាំអាហារ ជប់- 
លៀង នៅ រដូវ  ផ្ការីក ដ៏សៃស់ បំពៃង។

ឆ្នាំ នៃះ វត្តមាន មនុសៃស   មក ជា កៃុម 
តចូៗ នងិ លក្ខណៈ គសូ្នៃហ ៍ចៃើនជាង 
ការ  ជួបជុំ  កៃុមធំៗ  នៅលើ កន្ទៃល 
ពោរពៃញ ដោយម្ហូប   និង ភៃសជ្ជៈ។

កពំងុ អង្គយុញ៉ាអំាហារ ជាមយួ មតិ្ត-
ភក្ដិ ផ្ទុយពីបមៃមឧទៃយាន អ្នកបោះដុំ 
បន្លៃ Yuichiro Tanaka បាន 
នយិាយ  ថា៖ «យើង តៃវូបាន ណៃនា ំឲៃយ 
តម ការ ដើរហើរ នៅកន្លៃងអ៊ូអរ ប៉ុន្តៃ 
យើង ចង ់ ជបួជុគំ្នាជបល់ៀង យា៉ាង ហោច 
ណាស់ ក៏បាន ម្ដង នៃះ ដៃរ។ នៃះ គឺជា  
ក្ដីសុខពិត នៃ រដូវ ផ្ការីក»៕ AFP

ប្រជាជន ជប៉ុនទៅ ទស្រសនា ផ្កា សាគូរ៉ារីក ស្គុសសា្គាយ ដ្រល ជា ប្រព្រណី រដូវផ្ការីក ដ្រល ពិបាក នឹង ខកខាន ជូបជុំគ្នា។ រូបថត AFP
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ឆ្លៀតកេបក្ដសុីខកេម
ផ្កាសាគូរ៉ារីកស្គសុសា្គាយ



ស៊ុង សុវណ្ណនី

ភ្នំពេញ : ដោយ មាន ចិត្ដ- 
គំនិត លើក ស្ទួយ   តម្លៃ ស្ដៃី  ដៃល 
មនិ មាន ឱកាស  ទទ ួល បាន ការ 
បណ្តុះ  បណ្តាល   បណំនិជវីតិ   រមួ 
ជា មួយ បទ ពិសោធជួប នារីធ្វើ 
ការ ពៃល យប់រង នូវ ការ  លូក- 
លាន់ មិន ឲៃយ តម្លៃ  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក សៃី   
សៃង សុលីដា សមៃច បើក 
អង្គការ បងៃៀន ជនំាញ ដល ់ស្តៃ ី 
ធ្វើ ការ   នៅ តាម បៀរ ហ្គាដិន ។

មុន   បង្កើត អង្គការ  អ្នកសៃី 
ធ្លាប ់បមៃើការ នៅ កៃមុ ហ៊នុ ឯក- 
ជន  មយួ   ។  ថ្ងៃ មយួ អ្នកសៃ ី បាន 
ចលូ  បៀរ ហ្គាដនិ  ជា មយួ មតិ្ត រមួ 
ការងារ បៃសុៗ   ហើយ មិត្ត ភក្ត ិ ក៏ 
បាន  ឲៃយ នារីបៀរ ហ្គាដិន    អង្គុយ 
កំដរ   ដោយ ពួក គាត់លូក លាន់ 
លើ នារី ទាំង នោះ  ។

អ្នកសៃ ី   លីដា   បានសាក  សួរ ទៅ  
មតិ្ត ភក្តទិាងំ នោះ  ថា  «ម៉ៃច បាន 
ប ង  ធ្វើ បៃប  នៃះ  ជា មួយ ពួក គាត់ »  
ហើយពួកគៃ  បាន ឆ្លើយ ថា «មិន  
អ ីទៃ!  នៅ ទ ីនៃះ ឲៃយ តៃ មាន លយុ  
យើង ចង់ ធ្វើ អ្វី បាន តាម ចិត្ត »។

ចាប ់តាងំព ីពៃល នោះ មក  ស្ដៃ ី
រូប នៃះ  ក៏ បាន គិត មក រហូត ថា 
តើ  តៃូវ ធ្វើ បៃប ណ  ដើមៃបី ជួយ 
ដល់ ស្តៃ ីទំាង នោះ បាន  រហូត មក 
ដល់ការ សមៃច បង្កើត អង្គកា រ 
តម្លៃ ស្ដៃី ក្នុង  ឆ្នាំ២០១០ ដោយ 
មាន  សមាជិក ចំនួន  ៦នាក់   
ផ្ដើម  ចៃញពី ថវិកា  ដំបូង ជា  ត ងា្វាយ 
សមៃប ់គៃសិ្ត បរសិទ័   ព ីម តិ្ត ភក្ត ិ
ចំនួន ២០ដុលា្លារមា្នាក់ ៗ    ។

អង្គការ តម្លៃ សៃ្តី  បាន ចាប់- 
ផ្តើម  ដំបូង ដោយ ធ្វើ ការ ចុះ ទៅ 
ជបួ ផ្ទាល ់ជា មយួ សៃ្ត ី   ធ្វើ ការ នៅ 
តាម បៀរ ហ្គាដិន ។        បុរសៗ  ជា 
កៃមុ ការងារ របស ់ អង្គការ ធ្វើ ខ្លនួ 
ជា គំរូពៃល ចូល មក  ទទួល សៃវា 
កមៃសាន្ត នៃះ  ដៃល  ធ្វើ ឲៃយ សៃ្តី នៅ 
ទីនោះ មាន អារម្មណ៍ ថា  ជា   
កៃុម មនុសៃស ដ៏ ពិសៃស  ដៃល 
ពៃយាយាម  ខ្វាយ  ខ្វល់ ពី ពួក គាត់ 
និង ចង់ ដឹង ពី អ្វី ដៃល សៃ្តី ចង់- 
បាន  ឬ អ្វ ីដៃល ខង អង្គការ អាច 
ជួយ បាន ។

អ្នក សៃ ី  សៃង  សដុាលនី    បៃ-
ធ ន  អង្គការ តម្លៃស្តៃ ីបាន បៃ ប ់  
ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្តិ៍  ពី គោល បំណង    
បង្កើត អង្គការ នៃះ ថា ៖« នៅ    កម្ព ុជា     
ចំពោះ កមៃិត នៃ ការ ឲៃយ តម្លៃ   លើ 
ស្តៃី  និង ការ ផ្តល់ ឱកាស  ជា- 

ពិសៃ ស កាល ពី  ៥ ឆ្នាំ មុន  បង 
ប្អូន ស្តៃី  ខ្លះ   មិន សូវ ទទួល បាន  
ការ សិកៃសា   ជៃ ជៃះទៃ »។ 

អស់ រយៈកាល   ១ទសវតៃសរ៍ 
អង្គការ តម្លៃ សៃ្តី  បាន បងៃៀន 
ជំនាញ  កាត់ដៃរ ផ្នៃក សាឡន  
ផត់ មុខ  ធ្វើ កៃចក  ចម្អនិ អាហរ 
និង កាត់ ដៃរ រួម ទំាង បន្ថៃម ជំនាញ 
ផ្នៃក កំុពៃយូទ័រ និង ភាសា អង់ គ្លៃស   
សៃ្តី បមៃើការ ពៃល  យប់  ក្នុង 
បំណ ង ជួយ លើក កម្ពស់ សៃ្តី  ឲៃយ   
ទទួល បាន  ជំនាញបំណិន ជីវិត  
មយួ ពតិ បៃកដ  ចាក ផតុ ព ីការ- 
ងា រ ដៃល អ្នក ដទៃ មិន ឲៃយ តម្លៃ ។

ដោយ សារ សៃ្ត ីដៃល មក ទទួល  
ជំនាញ នៅ អង្គការ ភាគ ចៃើន 
មានបញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត  និង  ការ រង- 
សមា្ពាធ ពី រឿង ផៃសៃងៗ។

សា្ថាបនិកអង្គការ រូបនៃះ បាន 
លើក ឡើង ទៀត ថា៖ «មួយ វិញ 
ទៀត សៃ្តី ក ៏ងាយ   រង គៃះ ពៃះ  
ការ ជួញ ដូរ រំលោភ បំពាន និង 
អពំើហងិៃសាជា ពសិៃស ស្តៃ ីដៃល 
ធ្វើ ការ   តាម បៀរ ហ្គាដិន  ដោយ 
យើង បាន ផ្តល់ ជា កិច្ច បៃឹកៃសា- 
យោបល ់ ដើមៃប ីឲៃយ ជវីតិ  ពកួ គាត ់
រស ់នៅ ដោយ មាន តម្លៃ ជាង នៃះ  
ទទួល បាន សៃចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ  និង 
សៃចក្តី សងៃឃឹម នៅ ក្នុង ជីវិត »។

ឆ្នាំនៃះ  ស្តៃី ចំនួន ២៣នាក់  
កំពុង ទទួល បាន ការ សិកៃសា ជំនាញ 
បំណិន ជីវិត   និង ភាសា អង់ គ្លៃស  
នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ជាទុន 
ក្នងុ ការ សមៃច បណំង ផ្លាស ់ ប្តរូ 
អាជីព ពី ការ ងារ ពៃល យប់ មក 
ទទួល នូវ ជំនាញ   ថ្មី អាច ចិញ្ចមឹ 
ជីវិត គៃសួារ បាន បៃសើរ ។

កញ្ញា  គង់ សុភ័កៃ  នាយក- 
បៃតិបត្ត ិនៃ អង្គការ តម្លៃ ស្តៃ ី បាន  

បៃប់  ពី គមៃង ធំៗ  ២ គឺ ការ-  
ចុះ ទៅ តាម  បៀរ ហ្គា ដិន  ដើមៃបី  
ស្នើសុំការ អនុញ្ញាត ទៅ ថៅ កៃ 
ហង   ដើមៃបី  សុំ បងៃៀន ផ្នៃក 
ពងៃឹ ង  សិទ្ធិអំណច ដល់ សៃ្តី  
នងិ ការ បង្កើត ទនំាកទ់នំង ផ្ដល់ 
ការ អប់រំជំនាញជាទុន ក្នុង ការ 
ផ្លាស់ប្ដរូ អាជីពនៅថ្ងៃអនាគត  ។

 នាយកបៃតិបត្តិ  ដៃលវិវឌៃឍ 
ខ្លួន   ពី ក្មៃង សៃុកសៃ  រូបនៃះ 
បាន    បន្ត ទៀតថា៖ «ក្នុង ១ ឆ្នាំ 
យើង រំពឹង ថា  យើង បងៃៀន  
ពួក គាត់ បាន  ១០០នាក់ ។ 
ប៉នុ្តៃ ជា ទ ូទៅ  សៃ្ត ីដៃល បាន រៀន 
ជា មួយ យើង អាច ទៅ ដល់  
២០០ ទៅ ៣០០នាក់  ដូចជា 
ឆ្នាំ នៃះ  មាន  ចំនួន ២២៤ នាក់ 
និង   ៨០នាក់ ឈប់ ពី ការ ងារ 
ពៃល យប់ បនា្ទាប់ ពី បាន ទទួល 
ការ សិកៃសា ផ្នៃកនៃះ រួច» ។

នាយក បៃតិបត្តិរូប នៃះបាន 
បន្ដថា ៖ « មយួ វញិ ទៀត យើង ក ៏
មាន សកម្ម ភាព  បង្កើត ទំនាក់- 
ទំនង ជា មួយ បង ប្អូន សៃ្តី នៅ 
តាម កន្លៃង កមៃសាន្ដ នានា  ក្នុង 
នាម ជា   ភ្ញៀវ។   ប៉នុ្តៃដណំើរ របស ់
យើង គ ឺបៃប ផ្តល ់ក្ត ីសងៃឃមឹ  បៃប 
នាំ យក ព័ត៌មាន ពី អង្គការ តម្លៃ 
ស្តៃ ី បៃប ់ពកួគៃ ថា  តើ   ពកួគៃ  ចង ់ 
រៀនជំនាញ ពី កន្លៃង យើងឬទៃ»។  

  តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១០   អង្គការ 
តម្លៃ ស្តៃី  បាន ផ្តល់ ការ សិកៃសា 
ផ្នៃក   ពងៃឹង  សិទ្ធិ អំណច ដល់ 
ស្ដៃ ី ទំាង នោះ  ជាង  ១០០០ នាក់ 
និង ផ្នៃក ជំនាញ បាន  ១៨៧ នាក់   
ហើយ   ៥៦នាក់  បាន ឈប់ ពី  
ការ  ងារ ពៃល យប់    ពៃល បាន 
បញ្ចប់ ការ សិកៃសា នៅ អង្គការ តម ្លៃ  
ស្តៃ ីនងិ  បៃកប ការ ងារ របស ់ខ្លនួ 

ទៅ តាម អាជីព នីមួយៗ។
កញ្ញា សុភ័កៃ បាន បញ្ជាក់ ថា ៖  

« សមៃប់ សិសៃស ដៃល មក រៀន 
នៅ ទី នៃះ  យើង មិន បង្ខំ ឲៃយ ពួក- 
គាត់  ឈប់ ពី ការងារ ពៃល យប់ 
នោះ ទៃ តៃឹម គាត់ ធ្វើ ការ នៅ 
ពៃល  យប់ ហើយ ពៃល ថ្ងៃ មក 
រៀន  ធម្មតា។  វា ជា មោទន ភាព 
នៃ អង្គការ យើង ទៅ ហើយ »។ 

អង្គការ   ក៏  ផ្ដល់ កម្ចី  ដើម ទុន 
បន្តចិបន្តចួ សមៃប់ សិសៃស   បញ្ចប់  
ការ សិកៃសា  និង  មាន បំណង ចង់ 
បើក បរ រក សុី ខ្លួន ឯង ។

     

អង្គការ តម្លៃ សៃ្ត ី ជា អង្គការ បៃប 
គៃសិ្ដ  បរសិទ័   ទទលួ បាន ជនំយួ 
មក ពី កៃុម ជំនុំ ឬ អង្គការ គៃិស្ដ - 
បរសិទ័  ដោយ ភាគ ចៃើន ទទលួ 
បាន  ពី  សហរដ្ឋអាមរិក  អូស្តៃ-
លី និង កាណ ដា។

ដើមៃបី ឲៃយ អង្គការ នៅ តៃ មាន 
ស្ថិរភាព  គមៃង  បើក ភោជ-
នីយ ដា្ឋាន  និង ហង សាឡន 
សមា្អាងការ  នឹង ជួយ ស្វៃង រក  
បៃក់  ចំណូល  ក៏ដូចជាផ្ដល់ 
ការងារ ដល់ ស្តៃ ីរៀន ផ្នៃកចុងភៅ 
និង សិសៃស ផ្នៃក សមា្អាងការ។ 

កញ្ញា គង់  សុភ័កៃ បាន ឲៃយ ដឹង  
ថា ៖  « ខ្ញុំ បាន ឃើញ ថា បនា្ទាប់ ពី 
សៃ្តី បាន បញ្ចប់ ការ សិកៃសា នៅ  
ទី នៃះ រួច ហើយ  អ្នក ខ្លះ   នៅ បន្ត 
ការងារ ពៃល យប់  ដើមៃបី រកបៃក់ 
មក បៃកប អាជពី នៃ ជនំាញ របស ់
ខ្លួន ។ អ្នក ខ្លះ ក៏ ទៅ រក ការងារ 
ដៃល តៃវូ ជំនាញ ធ្វើ។ កូន សិសៃស  
ចាស់ៗ  របស ់ អង្គការ   ខ្លះ មាន ផ្ទះ 
ធំៗ នៅ  មាន ន័យ ថា ជីវិត គៃសួារ  
របស់ គាត ់ ក៏  បៃសើរ ឡើង  ដៃរ។  
វា ពិត ជា មោទនភាព មួយ ដៃល 
អង្គការ យើង ទទួល បាន »៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៦ ែខមីនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

អង្គការតម្លៃស្តៃីលើកកម្ពស់
សិទ្ធិអំណាចស្ដៃីតាមរយៈការ-
បណ្ដះុបណា្ដាលបំណិនជីវិត

សិសេស ហ្វឹកហាត់ ជំនាញ សាឡន ផាត់មុខ និង  ធ្វើសក់  នៅ អង្គការ តម្លេ ស្តេី   ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម

 អង្គការ តម្លេ ស្តេី    ផ្ដល់ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល បំណិន ជីវិត  ឥតគិត ថ្លេ ដល់ នារី ធ្វើការ ពេលយប់ ។ រូបថត សហការី 

សិសេស នៅមជេឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តម្លេ ស្តេី ។ រូបថត សហការី អ្នកនាង គង់ សុភ័កេ នាយកបេតិបត្តិអង្គការ តម្លេ ស្តេី  ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរ៉ាស់ហុីម 
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ថ្ងៃ  ៣កើត ខៃ  ចៃតៃ ឆ្នាកុំរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃវូ នឹង  ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី២៦ ខៃមីនា  ឆ្នា២ំ០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក- 
ទទលួ ទាន   ផៃសៃងៗ    នងឹ បាន ផល- 
ល្អ  បង្គួរ   តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ- 
សកា្ការៈ នឹង  បានភាគ ផល  ដោយ    - 

សារ  មាន  ការ    ជៃមជៃង ពអី្នកដទៃ ។ ការយាតៃ  
ទៅ   កាន  ់ ទ ី   ជិត  ឆ្ងាយ នានា  នឹង ទទួល បាន ការ រាក់- 
ទាក់  សា ្វា   គមន៍  ចៃើនដៃរ ។  ចំណៃក   សៃច ក្តី ស្នៃហា       
ទាម  ទារ  ឲៃយ មាន ការយល់ចិត្ត គ្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ       ចំពោះ គ្នា  ឲៃយ បានចៃើនទើបជាការ ល្អ ។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយ- 
សម្ត ី ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ សា្តាប់ ។ ចំ ពោះ បញ្ហា 
សុខ   ភាព  គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត-  

បៀន      ទៅ ដល់ រូ ប កាយ របស់ អ្នក ឡើយ ។ រី ឯ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល 
សា្វាគមន៍  ដោយ  ការរាក់ ទាក់ ជាក់ ជា ពំុ ខាន ឡើយ។  
ចំណៃកបញ្ហា ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា 
យា៉ាង ល្អកូ ល្អនិបង្កើតបានជាសម្ពន័្ធស្នៃហ៍ល្អ   ។    

 រាសី  សៃតុចុះ។ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
តៃវូ បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ  ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំណៃក សៃចក្ត ីពៃយាយាម 

ក   ៏ មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ និង សមត្ថភាពក្នងុ ការ បំពៃញ- 
ការ  ងារ  តៃវូ ធ្លាក់ ចុះដៃរ  គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព សមៃច- 
ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល  ទាន នានា វិញ 
អាច  មានការ ខាត បង់។ រីឯ សៃចក្ត ីស្នៃហា ចៃើន  តៃ 
ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា ឲៃយ គ្នា និង រកំារកូស នឹងគ្នា ខា្លាងំ ។   

រាសី  មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ- 
កមា្លាងំ  កាយ ជាង កមា្លាងំ បៃជា្ញា  នៃះ 
បណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន សខុ- 
ភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត ហ ្មង  សៅ 

ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  ឬ  សា្តាប់ ពៃះ- 
ធម៌  ឲៃយ  បាន ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទលិ។  រីឯ ការ- 
និយាយ ស្តី  មិន សូវ  ល្អ ប៉ុនា្មាន ទៃ  ខណៈ ឯ បញ្ហា  
ស្នៃហា    គូ ស្នៃហ៍   យល់   ចិត្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គួរ- 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់លើ បញ្ហា សុខ ភា ព និង ស្នៃហា។

រាសសីៃតុចុះ ។ លាភសកា្ការៈ នងឹ    
បាន ដោយ លំបាក  តៃវូ បៃើ កមា្លាងំ-  
កាយ  និង ចិត្ត ចៃើន ។ ថ្ងៃនៃះ ទឹក - 

 ចិត្ត    អ្នក មានភាពចៃបូកចៃបល់ 
មនិ គរួ សមៃ ច    ចតិ្ត     ណ   មយួ ក្នងុ ថ្ងៃ នៃះឡើយ ។ 
រឯី  ការធ្វើ ដណំើរ    ទៅ ទ ីនានា    គរួ តៃ បង្កើន  ការ- 
បៃុង   បៃយ័ត្ន គៃប់ជំហាន  ។ រីឯ ការ   បៃកប    របរ - 
 រក      ទទួលទាននានា  តៃវូពៃយាយាម តាម  តមៃវូ    ចិត  ្ត   
អតិថិជន  អ្នក   តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅបាន៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ថ្ងៃនៃះ  ចំពោះ លាភ  - 
សកា្ការៈ ផៃសៃង ៗ   បាន  ដោយ   សារ តៃ ការ  - 
បៃងឹ បៃង និង ការពៃយាយាម ខា្លាងំ ។ 
ថ្ងៃនៃះ ទឹក ចិត្ត របស់់    អ្នក គឺ ខ្វះ ភាព-   
មា្ចាស់ការ  ក្នងុការ សមៃច   ចិត្ត   នានា   

ទាក  ់ ទង នឹង ការបៃក បរបររកទទួល       ទាន      ផៃសៃងៗ ។ 
ហៃតុ  នៃះ  អ្នក គបៃបី ពិគៃះ  យោបល  ់គ្នា  ឲៃយ   បាន-   
ចៃើន     មុននឹង សមៃច  ចិត ្ត អ្វមួីយ  ដើមៃប   ីកំុ ឲៃយ ថ្ងៃនៃះ   
រង   គៃះ ថ្នាក់ដោយ សារតៃ បៃការណមួយ  ។   

រាសីឡើងខ្ពស់ ។  ការ និយាយស្តី-  
បៃក ប     ទៅដោយ វចិារណញ្ញាណ នងិ 
មាន សុខ   ភាព ល្អ។ លោកអ្នក មាន-  
សមត្ថភាព ក្នុង ការសមៃច កិច្ច ការ 

ផៃសៃងៗ  បាន       ដោយ ឆន្ទៈ មោះមុត   កា្លា ហាន និង        
បៃកប ដោយ      ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប  រ បរ រក   - 
ទទួល  ទាន     នានា គឺ បាន  ផល  តប ស្នង     គ ប់ ចិត្ត ។ 
ថ្ងៃ នៃះ     គួរ  តៃ ចំណយពៃល  វៃលា ផ្តល ់  ភា ព កក់-    
ក្តា          ក្នុង   កៃុម គៃួសារ  ឲៃយ បាន ចៃើន គឺកាន់តៃ ល្អ ។

រាស ីឡើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបពំៃញ- 
 ភារ កិច្ច ផៃសៃង  ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ 

ភាព ជោគ ជ័យ  ដោយសារ  អ្នក  នឹង 
បំពៃញការងារ យា៉ាង សា្វាហាប ់  ទឹក- 

ចតិ ្ត មោះ មតុ ។ ការនយិាយស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ- 
ចិត្ត ន ឹង គោរព។ បើជាអ្នក បៃកប របរ ទទួល ទាន  
ផៃសៃង ៗ  នឹង ទទួល បាន នូវ ការជឿ ទុកចិត្ត ព ី ដៃ គូ- 
ពាណិជ្ជកម្ម ដោយ ភាព ស្មាះតៃង់ របស់ អ្ន ក ។   
រីឯ  លាភសកា្ការៈ   មាន ភាព រលូន ល្អ គប់ចិនា្តា។    

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការនិយាយស្តី  
បៃកប   ដោយ វិចារណញ្ញាណ ខណៈ- 
សខុ  ភាព  ល្អ លោកអ្នក មាន សមត្ថ ភាព 
សមៃច កិច្ច ការនានា ដោ យ ខ ្លួន ឯង 

ដោយសារតៃ  មានឆន្ទៈ មោះមតុ  កា្លាហាន នងិ  បៃកប- 
ដោយ  ឧត្តមគតិ ។ បើជាអ្នក បៃកប រ បរ រកទទួល - 
ទាន នានា   នឹង  ទទួល បាន ផល តប ស្នងមក វិញ យា៉ាង- 
គប ់ ចិត្ត ។ ចំណៃក ឯ បញ្ហា ស្នៃហា វិញ  គឺ អ្នក មាន 
ភាព   ល្អូកល្អិន នឹងគ្នាបាន យា៉ាង ល្អ បៃពៃ តៃ ម្តង ។ 

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន    តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ  គឺ ថ បាន ផល ជាទី- 

គប   ់  ចតិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ    ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព        ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព     រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ- 
លាភ    សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទ ីគបច់តិ្ត។

រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  មាំ មួន  ល្អ   ប៉ុន្តៃ តៃូវ ចំណយ 
ទាងំ កមា្លាងំ កាយ  នងិចតិ្ត ចៃើន ក្នងុ 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន   លទ្ធផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ    កា ន ់ទ ីជតិ ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទលួ សា្វាគមន ៍
ប៉ុន្តៃ   គៃនឹង ទន្ទឹង ចាំទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ជាក ់ ជា- 
 ពុំ  ខាន។  ចំពោះ ថ្ងៃនៃះ រាល់ ការ ពៃយាយាម ទាំង-  
ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  ខៃសត់ ខៃសោយ បន្តិច ។     

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

គូ ស្នៃហ ៍   នឹង បៃកបដោយ ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ 
គ ្នា    ផងដៃរ ។   ការ បៃ កប របរ រក ទទលួ ទាន ផៃសៃង ៗ   
បាន      ផល  លើស ពី សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  -
ទី   នានា     តៃង តៃ ទទួល បាន សុវត្ថ ិភាព ។ ចំណៃក 
ឯ  លាភ សកា្ការៈវិញ  បាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   
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ជំងឺកូវីដមិនប៉ះពាល់ដល់ការសាងកីឡដ្ឋានមរតកតេជោ
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  កឡីដ្ឋានលដំប ់អន្តរជាត ិ
នៃ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ មរតក តៃជោ  
ដៃល សាង សង់ តៃៀម ការ បៃើ បៃស់ 
ជា កន្លៃង សមៃប់ សា្វាគមន៍ ពិធី បើក-
បិទ និង ការ បៃកួត ពៃឹត្តិការណ៍ កីឡា 
សុហី្គៃម  លើក ទ៣ី២  ឆ្នា ំ២០២៣នោះ  
តៃូវ បាន មន្តៃី ដឹក នាំ កីឡា អះ អាង ថា  
នៅ តៃ បន្ត សាង សង់  ជា ធម្មតា  ដោយ 
គ្មាន រង ផល ប៉ះពាល់ ពី ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម 
បៃភៃទថ្មី កូវីដ ១៩ ដៃល កំពុង រាត- 
តៃបាត នៅ លើ ពិភពលោក  ក៏ ដូច ជា 
បៃទៃសកម្ពុជា នោះ ឡើយ ។

លោក វ៉ាត់ ចំរីន  ជា អគ្គ លៃខា- 
ធិការគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំ ការ- 
បៃកតួ កឡីា សុហី្គៃម ឆ្នា ំ២០២៣ ហៅ 
កាត់ថា CAMSOC បាន បៃប់  ថា ៖ 
«បច្ចុបៃបន្ន  កីឡដ្ឋាន ដ៏ ធំ ស្កឹម ស្កៃ   ដៃល 
មន ឈ្មាះ ថា  កីឡដ្ឋាន មរតក តៃជោ  
កំពុង តៃូវ បាន ពន្លឿន ការសាងសង់ 
បន្ថៃម លើស ពី ធម្មតា  ពិសៃស ការ- 
ដឡំើង គៃឿង ផ្គុសំខំាន់ៗ   ក ៏ជតិ រចួ រាល ់
ហើយ ដៃរ។  តាម ការ វយ តម្លៃ  ពី មន្តៃី 
ជនំាញ  ដៃល កពំងុ សាង សង ់ផ្ទាល ់ គ ឺ
នៅសល់ បៃមណ ២០  ភាគ រយ ទៀត 
ប៉ុណ្ណោះ  ខណៈ ដៃល កីឡ ដ្ឋាន កមៃិត 
ស្ដងដ់អន្ដរ ជាត ិ នៃ ពហកុឡីដ្ឋាន ជាត ិ
មរតកតៃជោ នៃះ នងឹ រចួរាល ់ជា សា្ថាពរ  
នៅ ដណំាច ់ឆ្នា២ំ០២០  ទៅ តាម ផៃន- 

ការ កំណត់ ។
អគ្គលៃខាធិការ គណៈកម្មាធិការ- 

ជាតិអូឡាំពិក កម្ពុជា (NOCC) រូប- 
នៃះ បាន បន្ត ថា ៖« បើ ទោះ បជីា សា្ថាន- 
ភាព ជាក់ ស្តៃង បច្ចុបៃបន្ន   មន បញ្ហា ការ- 
ការ ពារ នូវ រោគ រាតតៃបាត ពី វីរុស កូវីដ 
១៩ ក ៏ពតិមៃន  ប៉នុ្តៃ  មនិ ប៉ះ ពាលដ់ល ់ 

ដំណើរ ការ សាងសង់ នោះទៃ  ពៃះ 
កៃុមហ៊ុន សាងសង់  និង មន្តៃី បច្ចៃក - 
ទៃស  មន វិធាន ការល្អ  ដើមៃបី បង្ការ 
និង ទប់សា្កាត់ វីរុស កូរ៉ូណា ដ៏ កាច- 
សាហាវ នៃះ»។

 ជុំ វិញ វិធាន ការ បង្ការ វីរុស កូរ៉ូណា 
នៃះ  លោក វ៉ាត ់ចរំនី  បាន បញ្ជាកថ់ា៖ 

«កៃុម កម្មករ  វិស្វករ   ទាំងខ្មៃរ និងចិន  
មិន តៃូវ បាន អនុញ្ញាត ឲៃយចៃញ-ចូល 
កៃ ពី បរិវៃណ កន្លៃង ធ្វើការនោះទៃ   
ហើយ កៃុម ជមៃើស ជាតិ ថា្នាល  ដៃល 
មន គ្នា ជិត ៣០០ នាក់  ក៏បាន រំសាយ 
រួច ហើយ ដៃរ ។  ចំពោះ  ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ 
វញិ  កគ៏្មាន បញ្ហា  ឬ  ការ បារម្ភ ដៃរ   ពៃះ 

គមៃង នៃះ  មនទុន តម្កល់ ទុក 
ជាសៃច  ដើមៃបី ចំណាយ »។

កីឡដ្ឋាន លំដប់អន្តរជាតិ  នៃ 
ពហុកីឡដ្ឋាន ជាតិ មរតកតៃជោ គឺ ជា 
ហិរញ្ញបៃប ទានឥត សំណង របស់ រដ្ឋ- 
បាលនៃ សាធារណ រដ្ឋ បៃជាមនិត  
ចិន  ដោយ គៃង ចំណាយ ថវិកា  
បៃមណ  ១៥៨ លាន ដុលា្លារ សហ រដ្ឋ- 
អាមៃរិក ។      

ពហុ កីឡដ្ឋាន នៃះ  តៃូវបាន សាង- 
សង ់ឡើង តាម បច្ចៃក ទៃស ចងុ កៃយ 
របស់ ចិន លើ ផ្ទៃ ដី ជាង ១៦ហិកតា 
ហើយ វ អាច ផ្ទកុអ្នក ទសៃសនា បាន ជាង 
៦មុឺន នាក់ និងអាច ជម្លៀស ទសៃស- 
និកជន តៃឹម រយៈពៃល៧នាទី ក្នុង 
ករណី មន ហៃតុការណ៍ មិន បៃកៃតី 
កើតឡើង។

លោក វ៉ាត់ ចំរីន ដៃល ជារដ្ឋ - 
លៃខាធិការ កៃសួង ទៃស ចរណ៍    ផង 
នោះ បាន បញ្ជាក ់ថា៖ «ការ ពន្លឿន ក្នងុ 
ការ សាងសង់ (កីឡដ្ឋាន បាល់ទាត់- 
មរតកតៃជោ) ទទួលបានលទ្ធផល 
វជិ្ជមន ដចូការកណំត ់គនឺៅថ្ងៃទ៣ី១ 
ខៃធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ នឹងចប់សព្វគៃប់ 
ហើយ បច្ចបុៃបន្ន ការ សាង សង ់ សមៃច 
បាន ៧០ ទៅ ៨០ ភាគរយ ហើយ នៅ 
តៃ ការ ពន្លឿន បន្តិច ទៀត ទៃ នឹង ចប់ 
សព្វ គៃប ់ ទាងំ ការ តបុ តៃង នងិ បពំាក ់
សម្ភារ ផៃសៃងៗ ដចូ្នៃះ ការ សាង សង ់នងឹ 
បញ្ចប់ ដូច ការ គៃង ទុក»៕

កេុង Los Angeles: លោក 
Steve Ballmer ម្ចាស់ ក្លិប 
Los Angeles Clippers ហៅ 
កាត់ ថា Clippers ដៃល  កំពុង 
លៃង នៅ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ បាល់- 
បោះ របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក  
NBA បាន ឲៃយដឹងថា  លោក  
បាន ឈាន ដល់ កិច្ច ពៃៀង ទិញ 
យក មជៃឈ មណ្ឌល កីឡា  Los 

Angeles Forum ជា ផ្លូវ ការ 
ហើយ  ហើយ  ការ សមៃច ចិត្ត 
នៃះ នឹង ជួយ កាត់ បន្ថយ បញ្ហា 
ក្នុង គមៃង របស់ លោក  ដៃល 
មន បំណង ចង់ សាង សង់ 
ទីលាន ថ្មី សមៃប់កៃុម ។

លោក  Ballmer បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា  មជៃឈមណ្ឌល កីឡា  ដៃល 
ស្ថិត នៅ ជាយ កៃុង Ingle-

wood តៃវូ បាន ទញិ ពកីៃមុហ៊នុ 
Madison Square Garden 
Company ដោយ កៃុម ហ៊ុន  
ទើប បង្កើត ថ្មី ឈ្មាះ CAPSS 
LLC ដៃល ជា ការវិនិយោគ 
របស់ លោក Ballmer ផ្ទាល់ 
និង លោក Dennis Wong  
អនុ បៃធាន ក្លិប Clippers ។       

ម្ចាស់ ក្លិប បាល់ បោះ Clip-

pers រូប នៃះ បានបន្ត ថា  
មជៃឈមណ្ឌល កីឡា The Fo-
rum ដៃល ជា អតតីទកឹ ដ ីរបស ់
កៃុម Los Angeles Lakers 
តៃូវ បាន ជួសជុល កៃ លម្អ ឡើង 
វិញ ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្លាស់ទៅ   
Staples Center ដៃល ភាគ- 
ចៃើន  តៃូវ បាន បៃើ បៃស់ ជា 
កន្លៃង បៃគំតន្តៃី ហើយ នឹង 
នៅតៃ ធ្វើ បៃប ហ្នឹង ។ 

ចំនួន ទឹក បៃក់ ៤០០ លាន 
ដុលា្លារ នៃ ការ ពៃម ពៃៀង  ដៃល 
អាច នឹង បញ្ចប់ នៅ ដំណាច់ ឆ្នាំ 
នៃះ  នឹង ជួយ ដោះ សៃយ ផង- 
ដៃរ នូវ ការ បៃឈម ផ្នៃក ចៃបាប់ 
នានា   ដៃល បង្កើត ឡើង ដោយ 
MSG បៃឆងំ នងឹ ផៃនការ របស ់  
លោក Ballmer ក្នុង ការ រក 
ទីលាន បៃកួត  ថ្មី  សមៃប់ កៃុម 
Clippers ។   

បនា្ទាប់ ពី មន កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
នៃះ លោក Ballmer បាន 
បៃប់ ថា ៖  « នៃះ ជា ពៃល វៃលា 
ដៃល មិន ធា្លាប់ កើត មន ពីមុន 
ឡើយ តៃ យើង ជឿ លើ អនាគត 
រួម របស់ យើង ។ យើង ប្ដៃជា្ញា ធ្វើ-  
ការ វិនិយោគ ក្នុង កៃុង Ingle-

wood ដៃល ការ ធ្វើ បៃបនៃះ 
នឹង មន ផល ល្អ ចំពោះ សហ- 
គមន៍  កៃុមClippers  និង 
ចំពោះ អ្នក គំ ទៃ របស់ យើង » ។

ពាកព់ន័្ធនងឹ គមៃង សមៃប ់
មជៃឈមណ្ឌល ថ្មី  នៃះ គឺ តៃូវ  ឲៃយ 
មន កៅ អីចំនួន ១៨០០០ 
កន្លៃង  សមៃប ់អ្នក គំ ទៃ  ដៃល  
មក ទសៃសនា ការ បៃកួត បាល់- 
បោះ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ NBA និង  
តមៃូវ ឲៃយ មន ទី សា្នាក់ ការ 
សមៃប់  កៃុម និង មជៃឈមណ្ឌល 
សហគមន៍ផងដៃរ ហើយអ្វីៗ 
រងចាំ  តៃ  ការ អនុ ម័ត ពី អាជា្ញាធរ 
មូល ដ្ឋាន ប៉ុណ្ណោះ ។

បច្ចុបៃបន្ន  កៃុម  Clippers 
កំពុង បៃើ   មជៃឈមណ្ឌល Sta-
ples Center នៅ ក្នុង កៃុង 
Los Angeles សមៃប់ ការ- 
បៃកួត នានា របស់ ខ្លួន ពោល គឺ 
រួម ជាមួយ កៃុម គូបៃជៃង Los 
Angeles Lakers និង  Los 
Angeles Kings ដៃលជា កៃមុ  
បៃកួតហុកគី លៃង លើ ទឹក កក   
នៃ  កៃប ខ័ណ្ឌ  NHL របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 

បើ យោង តាម ការ បៃកាស ពី  

CAPSS នៃះ បុគ្គលិក ដៃល ធ្វើ- 
ការ នៅ មជៃឈមណ្ឌល Forum 
សព្វ ថ្ងៃ នឹង ទទួល បាន ការងរ 
ដដៃល តៃ ម្ចាស់ ថ្មី ។

ពៃល នៃះ  កៃុម  Clippers 
បាន ឈាន ដល់ ពាក់ កណា្ដាល 
នៃ កិច្ច សនៃយា ជួល ទី លាន   រយៈ- 
ពៃល ១០ ឆ្នាំ ហើយ ពោល គឺ 
ផុត កំណត់ នៅ រដូវ កាលឆ្នាំ 
២០២៣ - ២០២៤ ហើយ  ពួក- 
គៃនឹង  ផ្លាស់ ទៅ ទីលាន ថ្មី ក្នុង 
រដូវកាល២០២៤ - ២០២៥  
ប៉នុ្តៃ បើទោះ ប ីជា  ការ សាង សង ់ 
បៃឈម  នឹង ការ ពនៃយា រពៃល   
ម្ចាស់ មជៃឈមណ្ឌល Forum 
នឹង ផ្ដល់ ជមៃើស មួយ ឲៃយ ទៅ 
ខាង  Staples Center បៃសនិ 
បើ ចាំ បាច់ ។

មិន ថា គៃប់ យ៉ាង នឹង រួច រាល់ 
តាម ការ គៃង  ឬ អត់ ក៏ ដោយ 
ក៏ ទី បំផុត កៃុម Clippers មន 
ទ ីលាន ផ្ទាល ់ខ្លនួ ហើយ ដៃល វ 
ជា ជហំាន ដ ៏សខំាន ់របស ់ម្ចាស ់
ក្លិប Ballmer ដៃល មន 
បណំង ចង ់ឲៃយ កៃមុ លោក  កា្លាយ 
ជា គូ បៃជៃង ដ៏ ខា្លាំង ជាមួយ 
Lakers ៕   AFP/VN

ផ្នេក ម្ខាង នេ កីឡដ្ឋាន មរតក តេជោ ដេល កំពុង ពន្លឿន ការសាងសង់ ដើមេបី បញ្ចប់ទៅតាមគមេង នៅ ចុង ឆ្នា ំ២០២០នេះ។ សហការី

ម្ចាស់ក្លបិClippers សមេចទិញមជេឈមណ្ឌលLos Angeles Forum

 កេមុ អត្តពលិក បាន នំា គ្នា រត់  ហាត់ បេណ កាត់ពី មុខ មជេឈមណ្ឌល កីឡា Los Angeles Forum។ រូប AFP



ក្រុងម៉ា្រឌីដ: លោក Pep 
Guardiola អ្នក ចាត់ការក្លិប 
Manchester City ដែលជា 
កែុមយកែស នៅ កែប ខ័ណ្ឌ Pre-
mier League របស់ បែទែស 
អង់គ្លែស បាន បរិចា្ចាគ ទែពែយ - 
សមែបត្ត ិផ្ទាល់ ខ្លនួ ចនំនួ ១ លាន 
អរឺ៉ ូ(  ១,០៨លាន ដលុា្លារ ) ដល ់
មលូ នធិ ិSoler Daniel Foun-
dation សមែប ់ជយួ ទញិ បរកិា្ខារ 
ពែទែយ ដើមែបី រួម ចំណែក  ជួយ 
បែយុទ្ធ បែឆាំងការ រាល ដាល 
វរីសុ ករូ៉ណូា ដែល កពំងុ កើតមាន 
ក្នងុ បែទែស កណំើត របសល់ោក 
គឺ អែសែប៉ាញ ។   

បច្ចុបែបន្ន លោក  Guardiola 
កំពុង តែ សមែក នៅ ផ្ទះ របស់ 
លោក នាទីកែុង Barcelona 
ដោយសារ មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ 
ជងំ ឺកវូដី ១៩ ហើយ ការ បរចិា្ចាគ 
នូវ ទឹក បែក់ ដ៏ ចែើន គួរ សម នែះ  
គឺ ចង់ រួម ចំណែក ជួយ ទប់សា្កាត់ 
វរីសុ ដ ៏កាច សាហាវ នែះក្នងុ តបំន ់ 
របស់ គាត់ ។ 

កចិ្ច បែងឹ បែង  រែ អង្គាស បែក ់
របស ់មលូ នធិ ិនែះ បាន ចាប ់ផ្ដើម 
កាល ពថី្ងែ ទ ី២១ ខែមនីា ហើយ 
មុន ការ បរិចា្ចាគ របស់ Guardi-
ola នែះ ចំនួន ទឹក បែក់ ដែល 
មាន គឺ ៣ ៣ ០០០ អឺរ៉ូ (ជាង 
៣៥ ០០០ ដុលា្លារ )។  

នៅ ក្នុង សែចក្ដី បែកាស មួយ 
បាន ឲែយ ដឹង ថា ៖  «  លោក Pep 
Guardiola ដែល ជា អតីត 
កឡីាករ នងិ  គែបូង្វកឹ របស ់កែមុ 
អ្នក មាន បណុែយ FC Barcelona 
នៅ អែសែប៉ាញ បាន ធ្វើ ការ  បរចិា្ចាគ  

១ លាន អរឺ៉ ូដល ់មលូ នធិ ិAngel 
Soler Daniel Foundation 
សមែប ់ទញិ នងិ ផ្គត ់ផ្គងស់មា្ភារ 
សខុា ភបិាល បែឈម នងឹ ភាព- 
វឹក វរ ផ្នែក សុខភាព ដោយសារ 
មាន ការ រាត តែបត ជំងឺ កូវីដ » ។   

សែចក្ដ ីបែកាស នោះ បាន ឲែយ 
ដឹង ទៀត ថា  ៖ « យុទ្ធនាការ រែ- 
អង្គាស ដែល បង្កើត  ឡើង ដោយ  
Colegio de Doctors de 
Barcelona និង ដែល រៀប- 
ចំ តាម រយៈ មូលនិធិ Angel 
Soler Daniel Foundation 
ក្នងុ គោល បណំង ទទលួ យក ការ 
បរចិា្ចាគ ជាបរកិា្ខា រពែទែយ នងិ ទកឹ- 
បែក់ ពី សំណាក់កែុម គែូ ពែទែយ 
និង មហា ជន ទូទៅ ដើមែបី ទិញ 
ឧបករណ ៍ពែទែយ ដែល  ឧបករណ ៍
ទាំង នោះ បច្ចុបែបន្ន កំពុង មាន 
ការ ខ្វះ ខាត យ៉ាង ខា្លាំង សមែប់ 
មណ្ឌល សុខភាព ក្នុង តំបន់  
Catalonia » ។

ជាមួយ គា្នា នែះ  សារ ព័ត៌ មាន  

Mundo Deportivo ក៏ បាន 
រាយ ការណ៍ ឲែយ ដឹងដែរ ថា ខែសែ - 
បមែើ បែយទុ្ធ នងិ ជា បែធាន កែមុ 
របស ់ក្លបិ Barcelona បច្ចបុែបន្ន 
គ ឺ Lionel Messi បាន បរចិា្ចាគ 
ទកឹ បែក ់របស ់ខ្លនួដល ់មន្ទរី ពែទែយ 
ដូចគា្នា  ដែរហើយ ។ បើ ទោះ ជា  
មនិ បាន បញ្ជាក ់ពចីនំនួ ថា ប៉នុា្មាន 
ប៉នុ្តែ  កាសែតកឡីា បែ ចា ំថ្ងែ មយួ 
នែះ បាន ចុះ  ផែសាយ ថា Messi 
បរិចា្ចាគ បែហែល១ លាន អឺរ៉ូ     
ដូច គា្នា ។  

ជាមួយ នឹង ការ រាល ដាល នូវ 
ជំងឺ នែះ នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក 
នែះ  អែសែប៉ាញ ជា បែទែស មយួ 
ក្នុង ចំណោម បែទែស  ដែល រង 
គែះ ខា្លាងំ បផំតុ ព ីវរីសុ នែះ ជា- 
មយួ  នងឹ  ចណំាត ់ខ្ពស ់បផំតុ  ថា្នាក ់
ទី ៣ ដែល មាន ចំនួន អ្នក សា្លាប់ 
ចែើន ដោយ ចំនួន ចុង កែយ  
គឺ ២  ៦ ៩៦ នាក់ ខណៈ សរុប 
ចនំនួ អ្នក ឆ្លង មាន ជតិ៤០  ០០០ 
នាក់ ៕ AFP/VN

អសូ្រ្តាលីៈ សហព័ន្ធ កីឡា បាល់-  
ទាត់ អូស្តែលី ( FFA ) បាន 
បែកាសជា ផ្លវូ ការ   ថា  ខ្លនួសមែច  
ពនែយារ ពែល ការ បែកួត  ដែលនៅ 
សល់នែ កែបខ័ណ្ឌ  Hyundai 
A-League រដូវ កាល ២០១៩-
២០២០ ហើយ  ហើយ ការ ផ្អាក  
នែះ មាន បែសិទ្ធ ភាព ភា្លាម ៗ  ។

ការ សមែច នែះ គឺ ជា វិធាន  ការ 
បន្ត បនា្ទាប់ ចុងកែយ  ដែល ចែញ 
ដោយ FFA ដើមែបី ឆ្លើយ   ទៅ នឹង 
ការ រាល ដាល ដែលចែះ តែ កើន 
ឡើង នែ ជំងឺកូវីដ ១៩ និង ដើមែបីផ្ដល់ 
ការ គំា ទែ ជាឯក ច្ឆន្ទ ដល់ ក្លបិនៅ 
កែបខ័ណ្ឌ Hyundai A-League 
ទំាង អស់ ហើយសហព័ន្ធនឹង 
ពិនិតែយ សា្ថានការណ៍ នែះ ឡើង វិញ 
ម្ដង ទៀត នៅ បុ៉នា្មាន សបា្ដាហ៍ ខាង 
មុខ ដោយ មាន ការ វាយ តម្លែ ផ្លវូ ការ  
តែ ពែល នែះ  ថ្ងែ ទី ២២ ខែ មែសា 
គឺជា ការ កំណត់របស់ យើង ។ 

ពាក់ព័ន្ធ នឹង សែចក្ដ ីបែកាស នែះ 
លោក James Johnson នាយក 
បែតិបត្តិរបស់ FFA បានថ្លែង  
ថា ៖ « អាទិភាពរបស់ យើង គឺ ធានា 
សុវត្ថភិាព ទំាង សហគមន៍ បាល់- 
ទាត់ និង សហគមន៍ ទូទៅ ។ នៅ 
ពែល ឃើញ មាន អ្នក  សា្លាប់ រាល់ ថ្ងែ 
បាន ធ្វើ ឲែយ យើង កាន់ តែ បារម្ភ ចំពោះ 
សុវត្ថភិាព សហគមន៍ ទំាង២ ដូច្នែះ 
ចំា បាច់ ណាស់ ដែល យើង តែូវ 
គោរព តាម ការ ណែនំា របស់ រដា្ឋា- 
ភិបាល      ហើយ យើង តែវូ ចាត់ វិធាន- 
ការ ចំា បាច់ ជាមុន  និង ដោយ      
បែងុ បែយ័ត្ន ដើមែបី រួម ចំណែក ជួយ 
ទប់ សា្កាត់ ពី ការ រាល ដាល  និង ផល- 
ប៉ះ ពាល់នែ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ » ។

លោក  Johnson បាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖ « ដោយ ការ បែកួត ជិត បញ្ចប់ 
ទំាង សែងុ ទៅ ហើយ តែ បែ រ  ជា មក 
បញែឈប់ តែឹម តែ បុ៉នា្មាន សបា្ដាហ៍ 
បែបនែះ បានកំពុង ធ្វើ ឲែយ កីឡាករ 
ក្លបិ និង អ្នក គំាទែ ខូច ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាងំ 
បុ៉ន្តែ កតា្ត សុខភាព និង សុវត្ថភិាព 
នែ អ្នក គែប់ គា្នា តែង តែ តែវូ បាន យក 
មក គិត គូរ មុន អ្វី ៗ  ទំាង អស់ ។ 
ដោយសារ បែបនែះ  ទើប នំា ឲែយ មាន 
ការ គំា ទែជាឯកច្ឆន្ទ ទំាង ថា្នាក់ ជាតិ 
និង មូល ដា្ឋាន ក្នងុ ការ សមែច ពនែយារ 
ការ បែកួត បាល់ ទាត់ ក្នងុ សែកុ នែះ 
រហូត ដល់ ថ្ងែ ទី ១៤ ខែ មែសា ។ 
មិន មែន ជារឿង ងយ សែលួ បុ៉នា្មាន 
ទែ  សមែប់ ការ សមែចថ្ងែ នែះ 
តែចំា បាច់ តែវូ តែ ធ្វើ អី៊ចឹង ពែះ 
ជារឿង ចៀ ស មិន ផុត » ។   

លោក នាយក បែតិបត្ត ិរូប នែះ 
បាន បន្ថែម ទៀត  ថា ៖  « តាងនាមឲែយ   
កែមុ បែកឹែសា FFA និង ក្លបិ ទំាង អស់ 
នៅ កែប ខ័ណ្ឌ Hyundai A-
League សូម ថ្លែងអំណរគុណ 

ដល់កីឡាករ ទំាងអស់ សមែប់ 
ជំនួយ របស់ ពួក គែ ក្នុង អំឡុង- 
ពែលមិន ធម្មតា នែះ ។ យើងបាន 
ធ្វើ អ្វ ីគែប់ យ៉ាង អស់ ពី សមត្ថភាព 
ដើមែបី បាន ធានា នូវ សុខុមាលភាព 
ទំាង រាងកាយ និង សតិអារម្មណ៍ 
របស់ កីឡាករ ពែមទំាង បុគ្គលិក 
របស់ ក្លបិ ហើយ ការ សមែច ចិត្ត 
នែះមាន ន័យ ថា ដូច បែជាជន 
អូស្តែលី ភាគចែើន ដែរ ឥឡូវ នែះ 
ពួក គែ អាច តែឡប់ ទៅ ផ្ទះ ដើមែបី 
បាន នៅជា មួយ គែសួារ របស់ ខ្លនួ  
ក្នងុ គែលំបាក នែះ » ។

ជាមួយ គា្នា នែះ លោក Johnson 
ក៏ បាន ថ្លែង អរគុណដល់ ភាគី ពាក់-
ព័ន្ធ ផងដែរ ដោយ បាន និយយថា 
៖ «ពួក យើង សូម អរ គុណ ដល់ 
សមាជិកគែប់ រូប កែមុហុ៊ន ឧបត្ថម្ភ 
ទំាងឡាយ កែមុ អ្នក ស្មគ័ែ ចិត្ត និង 
អ្នក គំា ទែ ទំាង អស់ ដែល បន្ត ការ- 
គំា ទែ មិន បោះ បង់គា្នា ក្នងុ ពែល- 
វែលា  ដែល មិន ធា្លា ប់ មាន ពី មុន- 
មក» ៕ AFP/VN

ថ្ងែពែហសែបតិ៍ ទី២៦ ែខមីនា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

MessiនិងលោកGuardiolaបានរួមគ្នាបរិច្ចាគថវិកាប្រឆំាងកូវីដ។AFP

សកម្មភាពប្រកួតក្នងុក្របខ័ណ្ឌHyundai A-League កន្លងមក។AFP

Guardiola និង Messiបរិច្ចាគ  
ម្នាក់ ជាង$១ លាន ដើម្បី ប្ឆំាងកូវីដ 

អូស្តលី្បង្ខចិំត្ត ផ្អាក ការ ប្កួត Hyun-
dai A-League ដោយសារវិបត្ត ិកូវីដ




	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

