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គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបន្តវិធាន-
ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈអ្នកជាសះស្របើយមានជិត៥០%

ជាង ៣ ខ្រ ចាប់ ខ្លនួ ជាង៥៥០០នាក់ និងវត្ថតុា ង គ្រឿង ញៀន ជាង ៣០០គីឡូ 
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពៃញៈ ក្នុងរយៈពេលជាង
៣ខេដើមឆ្នា២ំ០២០នេះមនុសេស
ជាង៥៥០០នាក់និងវត្ថុតាង
គេឿងញៀនជាង៣០០គីឡូ-
កេមតេូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ច

បេយុទ្ធបេឆំងបទល្មើសគេឿង-
ញៀនចាប់ឃាត់ខ្លនួខណៈអ្នក-
ជួញដូរគេឿងញៀន៥នាក់ទៀត
តេូវបានតុលាការចោទបេកាន់
នងិតេវូបញ្ជនូទៅឃំុខ្លនួកាលពី
មេសិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងគេឿង-
ញៀនជាង១៦គីឡូកេម។

គណៈកម្មការទី៣នេយុទ្ធនា-
ការបេឆងំគេឿងញៀនលើកទី
៥បានចេញរបាយការណ៍កាល-
ពមីេសិលមញិថាគតិចាប់ពថី្ងេទី១
ខេមករាដល់ថ្ងេទី៥ខេមេសា
ឆ្នា២ំ០២០កម្លាងំសមត្ថកិច្ចជំនាញ
បានបង្កេបបទល្មើសគេឿងញៀន

នៅទូទាំងបេទេសសរុបចំនួន
២៧៨០ករណដីោយបានចាប់
ឃាត់ខ្លនួជនសងេស័យសរុបចំនួន
៥៥៤៦នាកក់្នងុនោះមនជន-
បរទេស៨៧នាក់។វត្ថតុាងដេល
រឹបអូសបានពីការបង្កេបបទល្មើស
គឺរួមមន...តទៅទំព័រ  ២

ក្រសួងវ ប្របធម៌ បង្ក្រ បករណី 
រំលោភយក ដី នៅ ក្នុងទីតាំង
បុរាណដ្ឋាន១៨ករណី នាឆ្នាមុំន

វិនិយោគិន ក្នងុ ស្រកុ បោះ ទុន ជាង 
$១៦០ លាន លើ រោង ចក្រ ស្របៀរ

ខន សា វិ 

ភ្នំពៃញៈ មន្តេីកេសួងវបេបធម៌
នងិវចិតិេសលិេបៈឲេយដងឹថាក្នងុឆ្នាំ
២០១៩កេសួងក៏បានបង្កេប
ករណីរំលោភបំពានយកដីនៅ
ទីតាំងបុរាណដ្ឋានចំនួន១៨
ករណីសេបពេលបុរាណដ្ឋាន
ដេលជាកន្លេងកប់សពបេសាទ-
បុរាណវត្តបុរាណនិងបេព័ន្ធធារា-
សាស្ដេបរុាណចនំនួ៦៦១៧នៅ
ទូទាំងបេទេសតេូវបានចុះបញ្ជី
ដើមេបីអភិរកេស។
លោកវឿនវទុ្ធីបេធាននាយក-

ដ្ឋាន បុរាណវិទេយាបុរេបេវត្តិវិទេយា
នេកេសងួវបេបធម៌នងិវចិតិេសលិេបៈ
បញ្ជាក់ថាករណីរំលោភយកដី

ក្នុងតំបន់បុរាណដ្ឋានទាំង១៨
ទីតាំងដេលតេូវបានបង្កេបនិង
ដោះសេយនេះគឺស្ថិតក្នុងខេត្ត
ចំនួន៦ ហើយករណីភាគចេើន
កើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តស្ទឹងតេង
និងខេត្តពេវេង។
លោកថ្លេងថា៖«អ្វីដេលកេសងួ

វបេបធម៌បានទបស់ា្កាត់ហ្នងឹគឺយើង
ឈរលើគោលការណ៍គោល-
នយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
គឺមិនរឹងហួសហេតុហើយក៏មិន
ធូររលុងដេរ ចំពោះអ្នករំលោភ-
បពំាន។ក្នងុនោះកេសងួបានប្ដងឹ
ទៅតុលាការតាមនីតីវិធីចេបាប់មន
ចំនួន៥ករណីធំៗដូចជានៅខេត្ត
កណ្ដាល៣ករណី...តទៅទំព័រ ៤

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ :កម្ពជុានឹងមនរោង-
ចកេផលតិសេបៀរថ្មីមយួទៀត
ក្នងុខេត្តកណ្ដាលកេមទនុវនិ-ិ
យោគជាង១៦០លានដុលា្លារ
ដេលរោងចកេថ្មីនេះនឹងជួយបំ-
ពេញតមេូវការក្នុងសេុកនិងការ-
នាំចេញទៅទីផេសារអន្តរជាតិ។
កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

កាលពីសបា្តាហម៍នុបានសមេច
អនុម័តលើគមេងសាងសង់
រោងចកេផលិតសេបៀរនិង
ភេសជ្ជៈមយួដេលស្ថតិនៅក្នងុ
សេកុអង្គស្នលួខេត្តកណ្ដាល។
គមេងដេលមនទនុវនិយិោគ
១៦០,៦លានដលុា្លារនងិអាច
បង្កើតការងារបាន ១៥៤៥
កន្លេងនេះគឺជាការវិនិយោគ
របស់កេុមហ៊ុនHanuman
BeveragesCo.,Ltd។

លោកអ៊ុំសុថាអ្នកនាំពាកេយ
កេសួងឧសេសាហកម្ម វិទេយាសា-
ស្តេបច្ចេកវិទេយានិងនវានុវត្តន៍
បានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កាលពថី្ងេ
ចន្ទថាកេសងួសា្វាគមន៍គមេង
វិនិយោគលើរោងចកេផលិត
សេបៀរនិងភេសជ្ជៈនេះ។
លោកបន្តថាគមេងបង្កើត
រោងចកេនេះនឹងជួយបំពេញ
តមេូវការទីផេសារក្នុងសេុកនិង
ការនាំចេញផងដេរ។
លោកថ្លេងថា៖«ចំពោះខ្ញុំក៏

ដូចជាកេសួងតេងតេសា្វាគមន៍
រាល់គមេងដេលកេុមបេឹកេសា
អភវិឌេឍន៍កម្ពជុាសមេចហើយ
យើងតេងគាំទេដល់ការបង្កើត
រោងចកេថ្មីៗបន្ថេមពេះការ-
បង្កើតរោងចកេនឹងជួយបង្កើន
មុខរបរនិងការងារទាំងផ្ទាល់
នងិបេយោលដល់បេជាពលរដ្ឋ
ខ្មេរ»។...តទៅ ទំព័រ  ១០

នៀម  ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ ជិតពាក់កណ្ដាល

នេអ្នកផ្ទកុជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពជុា
បានជាសះសេបើយនិងចេញពី
មន្ទីរពេទេយជាបន្តបនា្ទាប់ ខណៈ
ដេលគណៈកម្មការអន្តរកេសងួ

បេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ពិភាកេសា
ពីវធិានការបន្តក្នងុការទប់សា្កាត់
ការរីករាលដលនេជំងឺនេះ
ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងពលករ
ដេលវិលតេឡប់ពីបេទេសថេ
និងការជួបជុំក្នុងពេលបុណេយ
ចូលឆ្នាំខ្មេរ។

គិតតេឹមថ្ងេចន្ទមេសិលមិញ
មនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩នៅ
សល់តេ៦១នាក់ប៉ណុ្ណោះដេល
កពំងុសមេកពេយាបាលនៅតាម
មន្ទីរពេទេយថា្នាក់ជាតិនិងថា្នាក់-
ខេត្តបនា្ទាប់ពីអ្នកផ្ទកុវីរុសចំនួន
៥៣នាក់បានជាសះសេបើយ។

តួលេខនេះធ្វើឲេយអតេនេអ្នក-
ជាសះសេបើយមនជិតពាក់-
កណ្ដាលគឺ៤៦,៤៩ភាគរយ
ក្នុងចំណមអ្នកឆ្លងសរុប
១១៤នាក់។
កាលពីមេសិលមិញកេសួង

សុខាភិបាល...តទៅទំព័រ ៤

កីឡា ជីវិតកម្សាន្ត
អីុតាលី ស្នើ ឲ្យ មាន កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង  សង្គ្រះ កិ្លប នៅ លីក 
កម្រិត ទាប ...ទំព័រ ២៣

យាន ជំនិះ ទ្រវតា ឆ្នាំជូត គឺ ជា សត្វ 
ខ្លា  និងកណ្ដុរ  កំពុងត្រ ក្លាយ ជា  
ប្រធាន បទ ជជ្រក គ្នា...ទំព័រ ១៧

មន្តៃ ីជួប សំណៃះ សំណាលជាមួយ អ្នក ដៃល  តៃវូ បាន អនុញ្ញាត ឲៃយ តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ ពីមៃសិលមិញ  បន្ទាប់ ពីដាក់ឲៃយ នៅ ដាច់ដោយឡៃក នៅ ខៃត្ត កណា្ដាល    ។ រូបជីវ័ន



នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច  និង  ហិរញ្ញ វត្ថុ 
បាន កំណត់ គោល ការណ៍ ន្រ  ការ ផ្ទ្ររ 
វភិាគទាន ស្មគ័្រ ចតិ្ត  ព ីប្រក ់ខ្រ  របស ់ថ្នាក ់
ដឹកនាំ មន្ត្រី រាជការ ដ្រល ចូលរួម ក្នុង 
មូលនិធិ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវី១៩ ខណៈ 
ដ្រល  បច្ចុប្របន្ន មូល និធិន្រះ ទទួល បាន 
ថវិកា ឧបត្ថម្ភ ជា ង ១០ លាន ដុលា្លារ  ។ 

លោក អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង 
ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ  
បាន ច្រញ លិខិត ជូន ដល់ មន្ត្រី រាជការ  
កងក  ម្លាំង ប្រដាប់ អាវុធ ទាំង អស់ ដ្រល 
ប្រកាស បរិច្ចាគ ប្រក់ ខ្រ សម្រប់ មូល - 
និធិ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ ដោយ បាន  
កណំត ់គោល ការណ៍  បញ្ជាក់ ព ីការ កាត់- 
ប្រក់ ខ្រ មន្ត្រី រាជការ  ដ្រល បាន ប្រកាស 
បរិច្ចាគដោយ គិត ចប់ ពី ខ្រ ឧសភា ទៅ ។

លិខិត របស់ លោក លើក ឡើង ថ 
ឥស្រសរជន ថ្នាក់ ដឹកនាំ និង មន្ត្រី រាជការ 
គ្រប ់ជាន ់ថ្នាក ់ន្រ ក្រសងួ ស្ថាបន័ រដ្ឋ បាន 
និង កំពុង បន្ត ចូលរួម វិភាគទាន យ៉ាង- 
សកម្ម ដោយ ការ លះ បង់ នូវ បៀវត្រស រ៍ផ្ទាល់ - 
ខ្លួនជូន ដល់ មូលនិធិ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ ដោយ គោរព ប្រតបិត្ត ិតាម គរំ ូរបស ់
លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  ហ៊ុន ស្រន។

លោកហ៊នុ ស្រន បាន ប្រកាស បរចិ្ចាគ  
ប្រក ់ខ្រ របស ់លោក  ១០០ភាគ រយរយៈ- 
ព្រល ៧ ខ្រ សម្រប់ មូល និធិ ន្រះ។

លោក  អូន ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន បញ្ជាក់ថ 
ក្រសួងមើល  ឃើញ មន ការ ស្មុគ ស្មាញ 
ខ្លះ ក្នងុ ការ ផ្ទ្ររ ប្រក ់ខ្រ សប្របុរសធម ៌ន្រះ 
ដោយ សរ ត្រ ប្រក់ ខ្រ របស់ មន្ត្រី រាជការ  
សម្រប់ ខ្រមីនា និង ខ្រ ម្រស ត្រូវ បាន 
បើក ជូន មន្ត្រី រាជការ មួយ ចំនួន ធំ រួច - 

ហើយ។ បន្ថ្រម ពី លើ ន្រះ  មន្ត្រី រាជការ  
ន្រ ក្រសងួ ស្ថាបន័ ខ្លះទទលួបាន ប្រក ់ខ្រ 
តាម គណនី បៀវត្រស រន៍ៅ ធនាគារ ពាណជិ្ជ 
ដ្រ គដូ្រល ស្ថតិ ក្រម ការ សម្រប សម្រ ួល 
របស ់ក្រសងួ ស្រដ្ឋកចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុនងិ 
ក្រសួង មុខ ងារ សធារណៈ។

ក្នុងករណីន្រះ ក្រសួង នឹង ធ្វើ ការ 
សម្រប  សម្រួល ដើម្របី កាត់ កង  និង ផ្ទ្ររ 
វិភាគទាន នោះ  ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ  ចូល 
ទៅមូលនិធិ ប្រយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ដោយ យក ខ្រ ឧសភា ជា ខ្រ ទី១។

ចំណ្រក មន្ត្រី រាជការ  ដ្រល មិន មន 
គណនី បៀវត្រស ផ្ទាល់ ខ្លួន   ដូច ជា យោធា 
នងិ មន្ត្រី ផ្រស្រង ទៀត  ឬ មន្ត្រី រាជការ  ដ្រល 

មន គណនីប្រក់ ខ្រ  មិន ស្ថិត ក្រម ការ 
សម្រប សម្រួល របស់ ក្រសួង ទាំង ២  
អ្នក ដ្រល ស្ម័គ្រ ចិត្ត បរិច្ចាគ ត្រូវ ផ្ទ្ររ  ឬ 
យក វិភាគទាន របស់ ខ្លួន  ទៅបង់ ដោយ 
ផ្ទាល់ នៅ មូលនិធិ។

លោក  មស សុខស្រនសន អ្នក- 
នាំពាក្រយ ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
បាន ថ្ល្រង  កាលពីម្រសិល មិញ ថ ក្រសួង 
មិន ទាន់ មន តួល្រខ ន្រប្រក់ ខ្រ មន្ត្រី 
រាជការ  ដ្រល ស្ម័គ្រ ចិត្ត ចូលរួម វិភាគ- 
ទានទ្រ ដោយ លោក ស្នើ ឲ្រយ យោង លើ 
តួល្រខ ពី ក្រសួង សុខាភិបាល និង ការ- 
ប្រកាស របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី។

លោក មន ប្រសសន៍ ថ៖ «យើង 

លើក ទកឹ ចតិ្ត  ឲ្រយ ពកួ គាត ់បង ់ព ីខ្រ ៥ ទៅ។ 
មិន ម្រន ថ  មិន ឲ្រយ បង់ ខ្រ ៤ ទ្រ។ មន្ត្រី 
រាជការ ដ្រល មន ចតិ្ត សប្របរុស បរចិ្ចាគ ខ្រ 
៤  ន្រះ គាត ់ធ្វើ បាន ដោយ យន្តការ ផ្ទាល ់
ខ្លួនគាត់។ ខ្រ ៤ ន្រះ  យើង បើក បៀវត្រស រ៍ 
ទៅ ក្នងុ គណន ីមន្ត្រ ីរាជការ អស ់ហើយ។ 
អ៊ចីងឹ បើ គាត ់ចង ់បរចិ្ចាគ ព ីខ្រ ៤  ទាល ់ត្រ 
គាត់ ដក យក ទៅបង់ ផ្ទាល់»។

គិត ត្រមឹថ្ង្រ ទី៤ ខ្រ ម្រស  ឆ្នា២ំ០២០ 
គណៈ កម្ម កា រ ជាតិ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំង នឹង  
ជងំ ឺកវូដី១៩ បាន ទទលួ ថវកិា   ជាង ១០ 
លានដុលា្លារ ដ្រល ថវិកា ន្រះ បាន មក ពី 
សប្របុរស ជន ចូល រួម បរិច្ចាគ ផង និង 
ថវិកា បៀវត្រសរ៍ ដ្រល មន្រ្តីរាជ ការ បាន 

ចូលរួមបរិច្ចាគ  ផង ។ ន្រះ បើ តាមការ- 
បញ្ជាក់ រប ល់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី កាល 
ពី ថ្ង្រ សៅរ៍។ តាម រយៈ សរ បទ បញ្ជា    
ជា សំឡ្រង ថ្ល្រង កាល ពី យប់ ថ្ង្រ សៅរ៍ 
លោក ហ៊ុន ស្រន បញ្ជាក់ ថ៖ «យើង 
ត្រៀម ថវិកា ន្រះ សម្រប់ យក ទៅ ជួយ 
ប្រជា ពល រដ្ឋក្នុង ស្ថាន ការណ៍ ដ្រល 
កម្ពជុា កពំងុ ប្រយទុ្ធ ប្រឆងំ ជងំ ឺកវូដី ១៩ 
ដចូ ជា ទញិ ម៉ាស ់នងិ សម្ភារ បរកិា្ខា  ររបស ់
គ្រូ ព្រទ្រយ ទិញ អាល់ កុល និង ត្រៀម 
បម្រុង សម្រប់ ជួយ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទៅ 
តាម តម្រូវ ការ ជាក់ ស្ត្រង និង ចំ បាច់ 
បនា្ទាន់ »។

ស្រប ព្រល ជាមួយ គា្នា ន្រះ សប្របុ- 
រសជន និង ក្រុមហ៊ុន នានា បាន  ប្រគល់ 
ស ម្ភារ សម្រប់ ការ ពារ ការ ឆ្លង ជំងឺ 
កូវីដ១៩ ដល់ ក្រសួង  ស្ថាប័ន នានា។ 
កាល ពី ម្រសិល មិញ ស្នងការ នគរបាល 
រាជធានី ភ្នំព្រញ លោក ស ថ្រត បាន 
ទទួល នូវ ម៉ាស់  ចំនួន  ១ ២ ០ ០០   ម៉ាស់  
ទកឹ អាលក់លុ  ៦១០ដប  នងិ  ៩០ល ីត្រ  
ទឹក បរិសុទ្ធ  ចំនួន  ២០ក្រស។ ចំណ្រក 
រដ្ឋ ម ន្ត្រី  ក្រសួង យុត្តិធម៌ លោក កើត  រិទ្ធ  
ក ៏បាន ទទលួ នវូ  អណំោយជា អាល ់កលុ 
វ៉្រនតា ការពារ និង សម្ភារ បរិកា្ខារព្រទ្រយ 
មួយ ចំនួនពីសប្របុរស ជន។

នៅក្រសួង មហាផ្ទ្រ លោក ខៀវ 
សុភ័គ រដ្ឋ ល្រខាធិការ ក្រសួងមហា ផ្ទ្រ  
បាន ទទលួ អណំោយ ព ីក្រមុហ៊នុ ឯកជន 
ដ្រល  មន សម្ភារដូច ជា ទឹក លាង  ដ្រ 
សម្លាប់ ម្ររោគ ២០០ដប និង ម៉ាស់ 
ព្រទ្រយ ចនំនួ១០ ០០០ ម៉ាស់។ នៅតាម 
បណ្ដា ខ្រត្ត មួយចំនួន ក៏ មន ការ ទទួល 
នវូ ការ ចលូ រមួ វភិាគ ទាន ព ីក្រមុហ៊នុ  នងិ 
សប្របុ រស ជន ផង ដ្ររ៕

តពទីពំរ័១...សរ ធាត ុញៀន ប្រភ្រទ 
ថ្នាំ គ្រប់  និង ម្រសៅគ្រប់ ប្រភ្រ ទ សរុប 
ប្រមណ ជិត១២ ០ គីឡូ ក្រម និង  
១១០ កញ្ចប ់តចូ  រកុ្ខ ជាត ិញៀន ប្រភ្រទ 
កញ្ឆា ក្រៀ ម  ចំនួន ជាង ២២៥ គីឡូ 
ក្រម និ ង ៧៧ ៧០៨ ដើម។ ក្រ 
ពីន្រះ  វត្ថុតាង ដ្រល ជា មធ្រយោ បាយ 
បម្រើ ឲ្រយបទ ល្មើស យ៉ាង ច្រើន សន្ធឹក- 
សនា្ធាប ់ទៀត កត៏្រវូ បាន របឹ អសូ ផង ដ្ររ  
ក្នងុ នោះរមួ មន រថយន្ត ២៦ គ្រឿង ម៉តូ ូ  
៦៥៧ គ្រឿ ង ទូរ ស័ព្ទចំនួន ១៩៤៣ 
គ្រឿង ជញ្ជីង ថ្លឹង គ្រឿង ញៀន ចំនួន 
១២៨ គ្រឿង និង អាវុធ វ្រង ខ្លី ចំនួន 
១១ ដើម។

របាយ ការណ៍ ដដ្រល   គូស បញ្ជាក់ 
ថ៖ «ជន សង្រសយ័ ចនំនួ ៣ ១៣៣ នាក ់
ក្នុង ចំណោម  ៥ ៥៤៦ នាក់ ត្រូវ បាន  
ចប់ ខ្លួន ពាក់ ព័ន្ធ ករណី ជួញ ដូរ រក្រសា 
ទុក ក្រ ច្ន្រ ចត់ ច្រង(សរ ធាតុ ញៀន  )
និង ដាំដុះ រុក្ខជាតិ ញៀន ហើយ ត្រូវ 
បាន សមត្ថ កិច្ច ជំនា ញ កសង សំណុំ 
រឿង  បញ្ជូន ទៅ តុលាការ  ដើម្របី  ចត់- 
វិធាន ការ បន្តតាម នីតិវិធី ច្របាប់។ ចំណ្រ ក 

ជន សង្រសយ័ ចនំនួ  ២៤១៣  នាក ់ ទៀត  
ត្រូវ បាន ចប់ ខ្លួនពា ក់   ព័ន្ធ ករណី ប្រើ- 
ប្រស ់សរ ធាត ុញៀនត្រវូបាន ធ្វើការ- 
អប់រំ ណ្រ នាំ  និងបញ្ជូន ទៅ កាន់ មជ្រឈ- 
មណ្ឌល បន្រសាប គ្រឿង ញៀន»។

ជុវំញិ ករណ ីបង្ក្រប បទ ល្មើ ស  គ្រឿង 
ញៀន ន្រះ ផង ដ្ររ សលា ដំបូង រាជ-
ធានី ភ្នំព្រញ  កាល ពី ម្រសិល មិញ បាន 
សម្រច ចោទ ប្រកាន់  ជន សង្រស័យ ២ 
នាក់  រួម មន ឈ្មាះសឿង ធាវ៉ា អាយុ  
៣  ៧  ឆ្នាំ និង ឈ្មាះ  អឿង ឌីច ន់ ណ 
អាយុ៣៧ ឆ្នាំ ពីបទ «ជួញ ដូរ គ្រឿង- 
ញៀន»និងបាន បញ្ជា ឲ្រយ មន្ត្រ ីនគរ បា ល  
យតុ្តធិមន៌ា ំយក ជន សង្រស ័យ  ទាងំ ២ ទៅ 
ឃំុ ខ្លនួ នៅ ពន្ធនា គារ ព្រស ជា បណោ្ដាះ-  
អាសន្នដើម្របី រង់ ចំការ ជំនុំ ជម្រះ ជា - 
ក្រយ  ។ ន្រះបើ យោង តាម  លោក 
ឡកឹ វណ្ណៈ ប្រធាន មន្ទរី ប្រឆងំ គ្រឿង- 
ញៀន ន្រ អគ្គ ស្នង ការ  ដា្ឋាន នគរ បាល 
ជាត ិ។ លោក  វណ្ណៈ   បញ្ជាក ់ថ៖« ជន-  
សង្រសយ័ ទាងំ ២ត្រវូ បាន កម្លាងំ ការយិ- 
ល័យ( ក៧)ន្រ មន្ទីរ ប្រឆំង គ្រឿង- 
ញៀន  បង្ក្រ ប  ចប់  បាន កាល ពីថ្ង្រទី 

០២-០ ៣ ខ្រ ម្រស ឆ្នាំ២០២០  
ជាមួយ វត្ថុតាង គ្រឿង ញៀន រឹប អូស 
បាន ជាង ១៦ គីឡូ ក្រម» ។ 

ចំណ្រក សលា ដំបូង ខ្រត្ត ស្វាយ- 
រៀង វិញ ក៏បាន សម្រច ចោទ ប្រកាន់ 
ជន សង្រសយ័ ជន ជា ត ិ វ ៀត ណម ៣នាក ់
រមួ មន   ឈ្មាះ  ត្រងឹ វកឹភ ូអាយ៣ុ ៥ឆ្នា,ំ 
វ៉ ូហរ ័ធឿង អាយ២ុ៧ ឆ្នា ំនងិ ឈ្មាះ ង៉ ូ
ធអីៀង ថន ់អាយ ុ១៨ ឆ្នាពំបីទ «ជញួ- 
ដូរ រក្រសា ទុក និង ក្រច្ន្រ គ្រឿង ញៀន» 
ផង ដ្ររ  កាល ពីថ្ង្រ ម្រសិល មិញ ។ 

លោក ទ្រព ផលា្លា ប្រធាន ល្រខា 
ធកិារ ដា្ឋាន រដ្ឋបាល  នងិ ជាអ្នក នាពំាក្រយ 
សលា ដំបូង ខ្រត្ត ស្វាយ រៀង បាន 
ប្រប់ ភ្នំ   ព្រញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រម្រសិល មិញ ថ 
ជន សង្រស័យ ទាំង ៣  នាក់ ខាង លើ  ត្រូវ 
បាន កម្លាំង សមត្ថ កិច្ច បង្ក្រ ប បទ- 
ល្មើស គ្រឿង ញៀន ស្រវ ជ្រវ នងិ ចប ់
ឃាត់ ខ្លួន បាន ជា បន្ត បនា្ទាប់ ចប់ តាំង 
ពីថ្ង្រ  ទី ៣១ ខ្រ មីនា ដល់ ថ្ង្រទី ៣ ខ្រ 
ម្រស ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុ ង ទីតាំង ៣ 
កន្ល្រង  ផ្រស្រង គា្នាស្ថិត ក្នុង សងា្កាត់ - ក្រុង 
បាវិត ជាមួយ វត្ថុ តាង គ្រឿង ញៀន 

ដ្រល រឹប អូស បាន សរុប ជាង ៤គីឡូ- 
ក្រម និង សម្ភារ បម្រើ ឲ្រយបទ ល្មើស 
មួយ ចំនួន ទៀត ។ 

យោង តាម របាយ ការ ណ៍ រប ស់ 
ស្នងការ ដា្ឋាន នគ របាល ខ្រត្ត ស្វា  យ- 
រៀង កាលពី ថ្ង្រ ទី៣១ ខ្រ មីនា ឆ្នាំ 
២០២០ កម្លាំង នគរបាល  បង្ក្រប 
គ្រឿង បាន បង្ក្រប ទតីាងំ ផ្ទះ ជលួ មយួ 
កន្ល្រង ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ កណ្ដាល 
សងា្កាត់-ក្រុង បាវិត ដោយ បាន រំដោះ 
ជន ជាតិ វៀត ណម ប្រុស-ស្រីស រុប 
១៥ នាក់ ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ ចប់ បងា្ខាំង 

ទុក នៅក្នុង បន្ទប់ ផ្ទះជួល នោះ។
របាយ ការណ៍ បន្ត ថ  ក្រយ ពីការ- 

ជួយ រំដោះ  ជន រង គ្រះ ទាំង នោះមក 
សួរ នាំ សមត្ថកិច្ច បាន បន្ត ឆ្រក ឆ្ររ រក 
ឃើញ នងិ របឹ អសូ វត្ថតុាង គ្រឿង ញៀន 
មួយ ចំនួន   នៅ ក្នុង បន្ទប់ ជួល ផ្រស្រង- 
ទៀតដ្រល ស្ថិ ត នៅ ក្នុង ទីតាំង ផ្ទះ ជួល 
នោះ។ ក្រ យ ពី បង្ក្រប ទីតាំង នោះ 
កម្លា ំង  សមត្ថ កិច្ច បាន បន្ត ធ្វើ ការ ស្រវ -  
ជ្រវ និងឈាន ដល់ ការ បង្ក្រប ចប់ 
ជន សង្រស័យ ទំាង ៣ នាក់ ខា ង   លើន្រះ 
បាន ជាបន្ត បនា្ទាប់ ៕
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សបេបុរសជនផ្តល់សម្ភារបរិក្ខារបេឆំាងកូវីដ១៩ដល់កេសួងយុត្តធិម៌កលពីមេសិលមិញ។រូបថត ក្រសួង យុត្តិ ធម៌

ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចកំណត់គោលការណ៍ពីការផ្ទ្ររប្រក់ខ្ររបស់មន្ត្រីទៅមូលនិធិប្រឆំាងកូវីដ១៩

ជាង៣ខ្រចាប់ខ្លនួជាង៥៥០០នាក់និងវត្ថតុាង...

ជនពាក់ព័ន្ធគេឿងញៀនតេវូសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លនួកលពីខេកុម្ភៈ។រូបថត នគរបាល 



ឃុត សុភចរិយា

រតនគិរីៈ ម៉ូតូកែច្នែសមែប់
ដកឹឈើខសុចែបាប់ចនំនួ៣គែឿង
នងិឈើបែណតីបែភែទដើមគគរី
នងិសកុែំសរបុចនំនួ១២ដុំតែវូ-
បានកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជ-
អាវធុហត្ថសែកុអរូយ៉ាដវខែត្ត-
រតនគិរី និងកម្លាំងមូលដ្ឋាន-
កងរាជអាវធុហត្ថសែកុកែវសមី
ខែត្តមណ្ឌលគរិីបែទះឃើញនងិ 
រឹបអូសយកទៅបែគល់ឲែយសមត្ថ- 
កិច្ចរដ្ឋបាលពែឈើខែត្ត ដើមែបី
ចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីចែបាប់។
លោកសុខមីនមែបញ្ជាការ-

មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថសែកុ-
អរូយ៉ាដវបានបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍

ពីមែសិលមិញថាកាលពីរសៀលថ្ងែ
ទី៥ខែមែសាលោកបានដឹកនាំ
កម្លាំងចុះលែបាតពែ ដើមែបីទប់-
សា្កាត់និងសែវជែវបង្កែបបទ-
ល្មើសធនធានធម្មជាតិ។ពែល
នោះបានបែទះឃើញម៉ូតូកែច្នែ
ដកឹឈើចនំនួ៣គែឿងតែវូបាន-
គែចតចោលនៅក្នុងពែដែល
មនចម្ងាយបែមណជតិ១គឡី-ូ
ម៉ែតែពីភូមិតែនឃំុយ៉ាទុងសែកុ-
អូរយ៉ាដវ។
លោកមែបញ្ជាការបានបញ្ជាក់

ថា៖«នៅកែបែរម៉ូតូទាំង៣គែឿង
នោះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើង
បានរកឃើញដុំឈើបែណីត
សរុបចំនួន៨ដុំ ក្នុងនោះដុំឈើ
បែភែទគគីរ...តទៅទំព័ រ ៤

ថ្ងែអង្គារទី៧ែខមែសាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

ក្រសួងបង្កើតក្រមុការងារជួយជនក្រកី្រ អំឡុងព្រលមានកូវីដ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈកែសងួសែដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុសមែចបង្កើតកែុម-
ការងរចំពោះកិច្ច រៀបចំ និង
គែប់គែងយន្តការជំនួយសង្គម
ដើមែបីជយួដល់ពលរដ្ឋកែកីែនងិ
ជនងយរងគែះនៅក្នងុអំឡុង- 
ពែលបែយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ 
ក៏ប៉ុន្តែកែុមការងរនែះនឹង
រលំាយវញិនៅពែលជងំឺឆ្លងនែះ
តែូវបានបញ្ចប់ជាសា្ថាពរ។
សែចក្តីសមែចដែលចុះហត្ថ-

លែខាដោយលោកឧបនាយក- 
រដ្ឋមន្តែី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្តែ-ី
កែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលពីថ្ងែទី៣មែសាបានឲែយ
ដឹងថាកែុមការងរចំពោះកិច្ច
នែះមនសមសភាពមកព១ី៤ 
កែសួងសា្ថាប័នដែលដឹកនាំ
ដោយលោកសែី ងួនសុខា
រដ្ឋលែខាធិការកែសងួសែដ្ឋកចិ្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុជាបែធាន។
សែចក្តីសមែចដដែលបាន

ឲែយដងឹថាកែមុការងរនែះមន
ភារកិច្ចកំណត់អត្តសញ្ញាណ
គែសួារកែីកែកែមុជនងយរង- 
គែះនិងកែមុជនដែលតែវូការ-

ការគាពំារជាចាំបាច់ផែសែងទៀត
ក្នុងអំឡុងពែលបែយុទ្ធនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩។បន្ថែមពីនែះកែមុការ-
ងរនែះក៏តែូវរៀបចំគមែង
វិធានការនិងគមែងសកម្មភាព
អន្តរាគមន៍ដែលផ្តល់ការគាពំារ
ដល់កែុមគោលដៅដើមែបីដោះ-
សែយស្ថរិភាពនែជវីភាពរបស់
ពួកគែដែលជាអ្នកទទួលរងផល-
ប៉ះពាល់និងរងគែះបំផុត។
កែពីនែះ បើតាមកែសួង

កែមុការងរចពំោះកចិ្ចនែះអាច
បែើបែស់មន្តែីកែមឱវាទកែសួង
សា្ថាប័នដើមែបីអនុវត្តភារកិច្ច
ហើយអាជា្ញាធរពាក់ពន័្ធតែវូផ្តល់
កិច្ចសហការក្នងុការបំពែញភារ-
កិច្ចតាមការចាំបាច់។
កែសងួសែដ្ឋកចិ្ចបានបញ្ជាក់

ថា៖ «កែុមការងរចំពោះកិច្ច 
មនសទិ្ធិអញ្ជើញភាគីពាក់ពន័្ធ
និងវិស័យឯកជនចូលរួមបែជុំ
តាមការចាំបាច់។កែុមការងរ
ចំពោះកិច្ចមនសិទ្ធិបែើបែស់
តែរបស់កែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុសមែប់ដំណើរការ-
ការងររបស់ខ្លួន។តួនាទីនិង
ភារកិច្ចរបស់កែមុការងរចំពោះ-
កិច្ចដែលតែូវបានកំណត់ក្នុង

សែចក្តីសមែចនែះមនអានុ-
ភាពអនវុត្តរហូតដល់ការបែយុទ្ធ
នឹងជំងឺកូវីដ១៩តែូវបានបញ្ចប់
ជាសា្ថាពរ»។
យ៉ាងណាក្ដីកែសងួសែដ្ឋកចិ្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានបញ្ជាក់
ថាថវិកាដែលកែុមការងរ
ចំពោះកិច្ចនែះបែើបែស់សមែប់
ផ្តល់ការគំាពារដល់កែមុគោល-
ដៅរមួមនការឧបត្តម្ភជាសាច់-
បែកន់ិងមនិមែនជាសាច់បែក់
បានមកពីណានោះទែ។
មសសុខសែនសានលើក

ឡើងថាកែមការងរនែះគឺគែន់
តែវាយតម្លែកំណត់អត្តសញ្ញាណ

ជនដែលអាចទទួលបានបែក់ 
ឧបត្តម្ភបន្ថែមដែលរដ្ឋាភបិាល
នឹងផ្តល់ជូនប៉ុណ្ណោះ។លោក
បន្តថាកែុមនែះមិនមនសិទ្ធិ 
ចាយវាយថវកិារនោះទែខណៈ
ថវិកាដែលនឹងផ្តល់ជូនជនងយ-
រងគែះនងិគែសួារកែកីែអាច
បែមលូបានពីរដ្ឋនងិបែកស់បែបុ
រសជននានា។
លោកកែវអ៊ួលីបែធាននា- 

យកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគែ-ួ 
សារកែកីែនែកែសួងផែនការនិង
ជាសមជិកនែកែុមការងរនែះ
បានបែប់ភ្នពំែញប៉ុស្តិ៍ពីមែសិល-
មញិថាដោយសារកែមុការងរ

នែះទើបតែបង្កើតដចូ្នែះលោក
មិនអាចលម្អិតបានទែដោយ
តែវូរង់ចំាការបែជំុជាលើកដំបូង 
នៅថ្ងែទី៩មែសាខាងមុខសិន។ 
កប៏៉នុ្តែលោកអ៊លួីបានបង្ហើប
ថាកែុមគោលដៅអាចជាជន
រងគែះដែលមននៅក្នុង 
បញ្ជីជនកែីកែសែប់ និងជន
ដែលងយបែឈមដទែទៀត
ដែលគា្មានការងរធ្វើនៅក្នុង
អំឡុងផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩នែះ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំមនិទាន់

ដឹងចែបាស់ទែថាយើងនឹងធ្វើ
អន្តរាគមន៍ទៅកែុមគោលដៅ
ណាចែបាស់ទែប៉នុ្តែជាទទូៅយើង
មើលអ្នកកែកីែដែលយើងអាច
គាំទែមុនដែលគាត់មនបញ្ហា
ពាក់ពន័្ធនងឹចណំលូទាប។ខ្ញុំមនិ
ទាន់អាចនិយយអ្វីឲែយចែបាស់
ជាងហ្នឹងទែពែះកិច្ចការនែះ
ទើបតែបង្កើតហើយមិនទាន់ 
បានបែជុំអីសោះ...»។
លោកសនជ័យបែធាន

អង្គការសម្ពន័្ធគណនែយែយភាព-
សង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
កន្លងទៅលោកឃើញមនការ-
បង្កើតគណៈកម្មការមួយរួច- 
ហើយជុំវិញបញ្ហាការរីករាល-

ដលជំងឺកូវីដ១៩នែះ ដែល
មិនគួរបង្កើតកែមុការងរបន្ថែម 
ទែ។លោកថាការបង្កើតកែុម-
ការងរនិងគណៈកម្មការចែើន
បែបនែះគឺធ្វើឲែយមនការបាត់- 
បង់បែយោជន៍។ប៉នុ្តែលោកចង់
ឲែយកែមុការងរដែលមនសែប់
បន្ថែមទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ
មន្តែីមលូដ្ឋានដែលនឹងអាចក្តោប
ព័ត៌មនកែមុងយរងគែះនិង
ពលរដ្ឋដែលតែវូការជំនួយ។
លោកថា៖«បើមនកែមុការ-

ងរចំពោះកិច្ចអីផែសែងទៀតវា
ចែះតែចែើនទៅ។យើងគួរពងែងឹ
ហើយបែងចែកការទទួលខុស- 
តែវូនៅក្នងុគណៈកម្មការដែល
មនសែប់ហ្នងឹទៅក្នងុនោះគួរ
បែងចែកឲែយមនការទទួលខុស- 
តែូវជាក់លាក់បន្ថែមការទទួល
ខុសតែូវមួយចំនួនដោយធ្វើ
យ៉ាងម៉ែចឲែយពកួគែមនទនំាក-់
ទំនងជាមួយមូលដ្ឋានឲែយបាន
ចែបាស់លាស់។ពីពែះសព្វថ្ងែ
យន្តការរបស់រដ្ឋបាលថា្នាក់កែម
ជាតិដចូជាឃុំសង្កាត់កែងុសែកុ
ខណ្ឌនែះគឺពួកគែក្តោបបានព័ត៌
មនទាក់ទងនឹងបែជាពលរដ្ឋ
ហើយ»៕

  លោក សេ ីងួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការកេសួងសេដ្ឋកិច្ច។ រូបថតសហការី

កមា្លាងំសមត្ថកិច្ច រឹបអូសមូ៉តូក្រច្ន្រដឹកឈើ
៣គ្រឿងនិងឈើប្រណីត១២ដំុ នៅរតនគិរី

សកម្មភាពកងរាជអាវុធហត្ថចាប់ឈើនៅខេត្តរតនគិរី។ រូបថតកងរាជអាវុធហត្ថ
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គណៈកម្មការ...
តពទីពំរ័១...បាន បៃកាស ថា 

មនិ មាន ករណ ីវជិ្ជ មាន  កវូដី ១៩ 
ថ្មី ទៃ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃ ចុង- 
កៃយ នៃះ។  ប៉នុ្តៃ មាន  ជន ជាត ិ
មា៉ាឡៃ សីុ  ៣ នាក់  នៅខៃត្ត កំពង់- 
ចាម បាន ជា សះ សៃបើយ។ សៃប  
ពៃល ជាមួយ គ្នា នៃះ  មនុសៃស  
ចំនួន ១២ នាក់  នៅ ភូមិ បារ៉ៃន- 
កៃម  ឃុ ំសា្វាយ បៃទាល  សៃកុ 
សា្អាង  ខៃត្ត កណ្ដាល បា ន ឆ្លង 
ផុត ដំណក់ កាល នៅ ដាច់ ដោយ- 
ឡៃក  បនា្ទាប់ ពី ពួក គៃ តៃូវ បាន 
កំណត់ ថា ជា អ្នក សិទ្ធសា្នាល នឹង 
អ្នក ឆ្លង វីរុស នៃះ ចំនួន ២ នាក់ 
ដៃល បាន ជា សះ សៃបើយ។ ពកួ- 
គៃ  តៃវូ បាន ដាក ់ឲៃយ សមៃក នៅ 
វិទៃយា ល័យ  ហ៊ុន  សៃន តា ខ្មៅ ។ 
  លោក ញឹម  វណ្ណ ឌីន  អភិ- 
បាល សៃុក សា្អាង បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«ឥឡវូ នៃះ ពកួគត ់បាន វលិ ទៅ 
ដល់ ផ្ទះ វិញ អស់ ហើយ។  ពួក- 
គត់ ជា អ្នក ស្និទ្ធ សា្នាល ជា មួយ 
បង ប្អូន ដៃល មាន លទ្ធ ផល វិជ្ជ- 
មាន  គត់ ជា មក ផ្ទះ។ បង ប្អូន 
មើល ទៅ ក៏ អត់ មាន អី  អ៊ីចឹង គៃ 
ឲៃយ វិល តៃឡប់ មក វិញ»។

កាល ពី មៃសិល មិញ គណៈ កម្មការ  
អន្តរ កៃសងួ បៃយទុ្ធ នងឹ ជងំ ឺកវូដី 
១៩ ដឹក នាំ ដោយ លោក ម៉ម 
ប៊នុ ហៃង រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ សខុា- 
ភិ បាល  បាន ដឹក នំា កិច្ច បៃជំុ មួយ 
នៅ ទីស្ដី ការ កៃសួង មហា ផ្ទៃ។ 
កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ គ ឺដើមៃប ី រៀប ច ំផៃន- 
ការ តៃៀម ទប់ សា្កាត់  បញ្ហា បៃ- 
ឈម នានា នៃ ការ រីក រាល ដាល 
ជំងឺ  កូវីដ ១៩  នៅ ក្នុង បៃទៃស 

កម្ពុជា  បនា្ទាប់ ពី គណៈ កម្មការ 
នៃះ  តៃវូ បាន បង្កើត ឡើង កាល- 
ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្ដាហ៍ មុន។ 
កិច្ច បៃជុំ នៃះ មាន ការ ចូល រួម 
ថា្នាក់ ដឹក នំា កៃសួង មហា ផ្ទៃ  សា្ថា- 
ប័ន ពាក់ ព័ន្ធ និង អភិ បាល  រាជ- 
ធានី ខៃត្ត ទាំង ២៥ ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋ- 
លៃខា ធកិារ  នងិ ជាអ្នក នា ំពាកៃយ 
កៃសួង សុខា ភិបាល មិន អាច 
ទាក់ ទង សុំ ការ អតា្ថា ធិ បៃបាយ 
អពំ ីលទ្ធ ផល នៃកចិ្ច បៃជុ ំនៃះ ទៃ 
កាល ព ីមៃសលិ មញិ។ ប៉នុ្តៃ លោក 
នៃត  សាវឿន  អគ្គ ស្នង ការ នគរ- 
បាល ជាតិ  និង ជា អនុ បៃ ធាន- 
គណៈ កម្មការ នៃះ បាន សរសៃរ 
នៅ លើ ហ្វៃស ប៊ុក របស់ លោក 
ថា  កិច្ច បៃជុំ បាន ពិភាកៃសា អំពី 
ការ បង្ការ ទប ់សា្កាត ់ជងំ ឺកវូដី ១៩  
នងិ ពភិាកៃសា អពំ ីការ វលិ តៃឡប-់ 
មក វិញ  របស់ ពល ករ ខ្មៃរ ដៃល 
ធ្វើ ការ នៅ បៃទៃស ថៃ ក្នងុ អំឡុង- 
ពៃល ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ ។

លោក វុី  សំណង  អភិ បាល- 
ខៃត្ត កពំង ់ស្ព ឺ ដៃល បាន ចលូ រមួ 
កិច្ច បៃជំុ នោះ ដៃរ បាន ថ្លៃង បៃប់ 
ថា  ការ ពិភាកៃសា បាន ផ្ដាត លើ 
ទដិ្ឋ ភាព ផៃសៃងៗ នៃ ការ ទប ់សា្កាត ់
កូវីដ ១៩ ប៉ុន្តៃ ក្ដី បារម្ភ គឺ ពាក់- 
ពន័្ធ នងឹ ពល ករ ដៃល តៃឡប ់មក 
ពី បៃទៃស ថៃវិ ញ ជា ពិសៃស តាម 
ចៃក ពៃំដៃន ខុស ចៃបាប់ ដៃល 
ពិបាក នឹង ធ្វើ ការ តៃួត ពិនិតៃយ 
សុខ ភាព របស់ ពួក គៃ ។

លោក បានប ញ្ជាក ់ថា៖« បញ្ហា 
បៃឈម ដៃល យើង អាច និយាយ 

បាន គឺ តៃង់ ថា បៃសិន បើបង- 
ប្អូន អ្នក ធ្វើ ដំណើរ គត់ មក តាម 
ផ្លវូ តៃង ់វា ល្អ តៃ យើង ខា្លាច គត ់
មក តាម ចៃក របៀង   ជា ពិសៃស 
បង ប្អនូ ដៃល  គត ់ទៅ ធ្វើ ការ នៅ 
បៃទៃស ថៃ។ ពៃល ដៃល គត់ 
មក វិញ គត់ អត់ បៃប់ យើង គត់ 
មិន មក តាម ផ្លូវ តៃង់ គត់ គៃច- 
វៃះ ដូច យើង ដឹង សៃប់ ហើយ 
តាម ពៃដំៃន រាប់ រយ គីឡូ ឯណោះ។ 
បើ គត ់ចលូ មក គត ់បៃប ់យើង 
យើង អាច តៃួត ពិនិតៃយ សុខ ភាព 
តៃ បើគត់ លួច ចូល ដោយ មិន 
ដងឹ តាម ចៃក ណ នោះ វា ពបិាក 
សមៃប ់យើង។ រឿង នៃះ ហើយ 
ដៃល យើង ភ័យ»។

លោក បានប ន្ត ថា៖ «យើង 
មាន វិធានការ ឆ្លើយ តប ដោយ 
ចំពោះ មុខ គឺ យើង គិត ថា  កុំ ឲៃយ 
គត់ បៃមូល ផ្ដុំ។ ខាង មុខ នៃះ 
យើង នឹង ដល់ ថ្ងៃ ចូល ឆ្នា។ំ  អ៊ចីងឹ 
យើង មិន ចង់ ឲៃយ គត់ បៃមូល ផ្ដុំ 

ទៃ យើង ខា្លាច បង ប្អូន យើង 
បៃមលូ ផ្ដុ ំហើយ ផកឹ សុ ីឆ្លង គ្នា អ ី
ជា ដើម»។ 

លោក ថា វិធានការ  គឺ មិន ចង់ 
ឲៃយ ពលរដ្ឋ បៃមូល ផ្ដុំ គ្នា  ប៉ុន្តៃ 
វិធាន ការ យា៉ាង ណ នោះនឹង មាន 
ការ សមៃច ពី បៃមុខ រាជ រដា្ឋាភិ- 
បាល។ លោក ថា លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន នឹង ធ្វើ សន្និ- 
សីទ នៅ ថ្ងៃ អង្គារ នៃះ អំពី ការ- 
បៃរព្ធ បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃរ។

យោង តាម អគ្គ នាយក ដា្ឋាន- 
អនោ្តោ បៃវៃសន៍  ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ បន្ត 
តៃឡប់ ចូល មក កម្ពុជា វិញ ជា 
រៀង រាល់ ថ្ងៃ បើ ទោះ បី ជា ពៃដំៃន 
ជា ចៃើន នៅ បន្ត បិទ ដោយ ភាគី 
ថៃក្ដ។ី នៅ ចៃក ទា្វារ ពៃដំៃន អន្តរ- 
ជាតិ អូរ សា្មៅច់  ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ  
មាន ចំនួន ៨៦៤ នាក់  បាន 
តៃឡប់ មក កម្ពុជា វិញ  កាល ពី 
ថ្ងៃមៃសិល មិញ ។

លោក  គៀត  ច័ន្ទ ថារិទ្ធ  អគ្គ- 

នាយក  នៃ អគ្គនាយក ដា្ឋាន អនោ្តោ- 
បៃវៃសន៍   កៃសួង មហា ផ្ទៃ បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា មាន ពល ករ ខ្មៃរ 
ជាង ៦០ ០០០ នាក់  ហើយ 
ដៃល បាន វលិ តៃឡប ់មក កម្ពជុា 
វិញ គិត ចាប់ ពី ថៃ បាន បៃកាស 
បិទ ចៃក ពៃំដៃន កាល ពី ចុង ខៃ 
មីនា។លោក ថា  ក្នងុ ១ ថ្ងៃៗ   មាន 
ពល ករ បៃមាណ ជិត ១ ០០០ នាក់  
បាន វលិ តៃឡប ់ចលូ កម្ពជុា វញិ ។ 
   លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «មាន 
ចៃក ១គឺ អូរ សា្មៅច់ គត់ ឲៃយ មក 
តៃ កៃ ពី នៃះ អត់ ឲៃយ មក ទៃ 
ហើយ បង ប្អូន យើង ចៃញ មក 
តាម ចៃក របៀង។ យើង បារម្ភ 
ដៃរ ប៉ុន្តៃ នៅ តាម ពៃំដៃន មាន 
នគរ បាល ពៃដំៃន មាន កង - 
ទ័ព ពៃដំៃន យើង សហ ការ គ្នា ។ 
យើង បៃមូល  គត់ មក ឲៃយ គត់ 
ចូល មក មួយ កន្លៃង ដៃល មាន 
ធ្វើ ចតា្តោ ឡីស័ក »៕

តពីទំព័រ ១...ខៃត្ត កំពង់ស្ព ឺ១ ករណី  
និង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ១ ករណី»។

 លោក បញ្ជាក់ថា  បុរាណសា្ថាន 
ដៃល  តៃូវ ចុះបញ្ជី  និង កំពុង ស្ថិត 
កៃម ការអភិរកៃសមាន   ៦៦១៧ 
បុរាណសា្ថាន គឺ  ឈរ លើ គោល- 
ការណ៍ ចំនួន ៤  គឺជា លំនៅ ឋាន 
បរុាណ នៅ សមយ័ បរុៃ បៃវត្ត ិសាស្ដៃ   

ឬ សម័យ ហ្វូណន  បុរាណសា្ថាន 
ដៃលមាន បៃសាទ ក្នុង សម័យ   
អង្គរ   និង សម័យមុន អង្គរ  វត្ត- 
បុរាណ នៅ សម័យ កណ្ដាល  ឬ 
ហៅថា សម័យ កៃយ អង្គរ  និង 
សំណង់ បៃវត្តិសាស្ដ្រ  ក្នុង សម័យ 
បារាងំ  រមួទាងំ ការអភរិកៃស សណំង ់
បៃវត្តសិាស្ដៃ ដៃល ទើប កើតឡើង 

កៃយ សម័យ បារាំង។ 
ការរៀប រាប់នៃះ  ធ្វើឡើងក្នុង 

សន្និសីទ សារព័ត៌មាន ស្ដីពី ៖ 
« វឌៃឍនភាព  ទិសដៅ ការងរ បន្ត 
របស ់ កៃសងួ វបៃបធម៌ »ពី មៃសលិ មិញ  
ដៃល រៀបចំឡើង ដោយ អង្គភាព 
អ្នកនាំពាកៃយ រាជរដា្ឋាភិបាល។ 

 លោក ឡុង ប៉ុណ្ណា សុី រី វត្ថ  រដ្ឋ- 
លៃ ខាធិការ  និង ជា អ្នកនំាពាកៃយ 
កៃសួង វបៃបធម៌  និង វិចិតៃសិលៃបៈ  
ថ្លៃងដៃរ ថា  ការ រំលោភ លើ ដី 
បរុាណសា្ថាន ឬ ហៅថា ទតីាងំ  វបៃបធម ៌ 
ទាងំនៃះ  មាន ករណ ីខ្លះ ដោយ  សារ   
មិនបាន ដឹងថា  ជា តំបន់ វបៃបធម៌  
ខណៈ ករណី ខ្លះ ទៀត កើតឡើង 
ដោយសារ សៃចក្ដី ចង់បាន។ 

 លោក បន្តថា  តំបន់ វបៃបធម៌ 
ដៃល តៃវូបាន ចុះបញ្ជ ីជា សមៃបត្ត-ិ 
បៃតកិភណ្ឌ  កម៏ាន ការបពំាន យក   
ធ្វើជា ឯកជន ដៃរ  ហើយ តំបន់ 
វបៃបធម៌ ដៃល បៃឈម ខា្លាំង នឹង 
ការបំពាន យក គឺស្ថិតក្នុង តំបន់    

កំពុង អភិវឌៃឍ ន៍។  ក្នុង ឱកាស នោះ  
លោក  ក៏លើក អំពី ផលប៉ះ ពាល់ 
ដល ់វបៃបធម ៌ខ្មៃរ។  លោកថា  កៃសងួ   
មាន ការ ពិបាក ក្នុងការទប់សា្កាត់ 
ការសម្ដៃង បទ ចមៃៀង មយួចនំនួ  
ដៃល បង្ហាញ រូបភាព អាស អា- 
ភាស  ធ្វើឱៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់ទនំៀម- 
ទមា្លាប់  និង បៃពៃណី  រួមទាំង 
សៃចក្ដី ថ្លៃថ្នូរ របស់ សង្គម។

 លោក ថា ៖« ចៃបាប់ នៅ ក្នុង  រដ្ឋ- 
ធម្ម នុញ្ញ  ចៃបាប់ រដ្ឋបៃបវៃណី  និង 
ចៃបាប ់ពៃហ្មទណ្ឌ  គ ឺមានការ កណំត ់ 
ថា  ដ ីបៃតកិ ភណ្ឌ  គ ឺតៃវូតៃ រកៃសា ជា 
សមៃបត្ត ិរដ្ឋ ។ អ៊ចីងឹ  យើង អត ់អាច 
យកទៅ ធ្វើជា របស់ ឯក ជន ទៃ» ។ 

 របាយការណ៍ ពី កៃសួង វបៃបធម៌ 
និង វិចិតៃសិលៃបៈ បញ្ជាក់ថា  ការ- 
រំលោភ  បំពាន ទាំងនោះ  មាន 
ដចូជា ការ ឈសូ ឆយ ទន្ទៃន  ការ- 
ជីក កកាយ រក វត្ថុ បុរាណ ដោយ   
ខុស ចៃបាប់  ការបំផ្លាញ សំណង់ 
បរុាណ ដើមៃបី សាង សង់ សំណង់ ថ្មី  
បទល្មើស ពៃឈើ  និង ការបន្ត 
កើត មាន ការសាងសង់ លំនៅ- 

ឋាន ដោយ គ្មៅន ការអនញុ្ញាត នៅ 
តបំន ់អង្គរ  រមណីយ ដា្ឋាន បៃសាទ 
ពៃះវិហារ  និង តំបន់ បៃសាទ 
សមៃបូរ ពៃគុក។ 

ចំណៃក លោក ឡុង កុសល  
មន្តៃី នាំពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 
ថ្លៃង ដៃរ ថា  បច្ចុបៃបន្ន  អាជា្ញាធរ 
អបៃសរា កំពុងកៃលម្អ ផ្នៃកខ្លះក្នុង 
បរិវៃណ នៃ តំបន់ រមណី យដា្ឋា ន 
អង្គរ ដើមៃបី ធ្វើ យា៉ាងណ  ឱៃយ តំបន់ 
បៃវត្តិសាស្ដៃ មួយ នៃះ  កាន់តៃ 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទៃសចរ ជាតិ  និង 
អន្តរជាតិ បន្ថៃម ទៀត។

លោក ថា ការ កៃ លម្អ  នោះ ដចូ ជា  
កពំងុ ពងៃកី ហៃដា ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ផ្លវូ 
៥ ទៅ ៦ គមៃងការ រៀប  ចំ  បៃព័ន្ធ 
សៃច សៃព  ស្វ័យបៃវត្តិ  ដើមៃបី 
បង្កើន ភាព បៃតង ទាំង រដូវបៃំង 
និង វសៃសា នៅ បរិវៃណ បៃសាទ  
ការដា ំដើមឈើ ឡើង វញិ នៅ ខាង- 
មុខ បៃសាទ  ការបង្កើត មណ្ឌល 
បដិសណ្ឋារកិច្ច នៅ ខាង មុខ បៃ- 
សាទ  និង ការ បញៃឈប់ ការ លក់ ដូរ 
មាន លក្ខណៈ មិន រៀបរយ ៕

កិច្ចប្រជំុរបស់អន្តរក្រសួងពិភាក្រសាពីវិធានការបន្តទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩កាលពីម្រសិលមិញ។ រូបថត កៃសួងមហាផ្ទៃ

សមត្ថកិច្ច រឹបអូស 
មូ៉តូកែច្នែដឹក...

 តពីទំព័រ ៣... ចំនួន ៦ដុំ  និង 
ដុំឈើ បៃភៃទ សុកៃំ ចំនួន 
២ដុំ។ បច្ចុបៃបន្ន  ម៉ូតូ កៃច្នៃ  និង 
ដុំឈើ ទាំងនោះ  តៃូវបាន កមា្លាំង 
សមត្ថកិច្ច កងរាជ អាវុធហត្ថ 
យើង  បៃគល ់ទៅឲៃយ មន្តៃ ីសង្កាត ់
រដ្ឋបាល ពៃឈើ អរូយា៉ាដាវ  ដើមៃប ី
ធ្វើ ការវាស់ វៃង  និង ចំណត់  - 
ការបន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់»។

ជុំវិញ ករណី នៃះ  លោក កៃប 
កត់  នាយ ខណ្ឌរដ្ឋបាល ពៃឈើ 
ខៃត្ត រតនគិរី  បានបៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍  នៅថ្ងៃ មៃសិលមិញ ថា  គិត 
តៃមឹ ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ [មៃសលិមញិ] នៃះ  
លោក នៅ មិនទាន់ ទទួល បាន- 
របាយការណ៍ ស្ដីពី ការបៃគល់  
និង ទទួល វត្ថុតាង នៃ បទល្មើស  
ពី ខាង សមត្ថកិច្ច កងកមា្លាំង រាជ- 
អាវុធហត្ថ  ឬពីមន្តៃី សង្កាត់ 
រដ្ឋបាល ពៃឈើ អូរយា៉ាដាវ នៅ 
ឡើយ ទៃ។

លោក កៃ ប កត់បានបញ្ជាក់ 
ថា ៖«កុំ ថាឡើយ របាយ ការណ៍   
វាស់ វៃង ដុំឈើ ទាំងនោះ  សូមៃបី 
របាយការណ ៍បៃគល់  នងិទទលួ   
វត្ថុតាង បទ ល្មើស  ក៏ ខ្ញុំ នៅ មិន 
ទាន់ ទទួល បានដៃរ  រហូត មក- 
ទល់ ពៃល នៃះ»។   

ដោយ ឡៃក  នៅឯ ខៃត្ត មណ្ឌល- 
គិរី ឯនោះវិញ  លោក ប៉ៃ លិន  
មៃបញ្ជាការ មូលដា្ឋាន កងរាជ- 
អាវធុហត្ថ សៃកុ កៃវសមីា  បាន- 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កាលពី 
ពៃឹក ថ្ងៃទី៥  ខៃមៃសា  កមា្លាំង 
របស់ លោក បានចុះ លៃបាត  
នៅតាម ចៃករបៀង មួយចំនួន 
ជាប់ពៃំ បៃទល់ ដៃន កម្ពុជា - 
វៀតណម  ដើមៃប ីរកៃសា សវុត្ថភិាព  
សន្តិសុខ នៅតាម ជួរ បនា្ទាត់ 
ពៃំដៃន ផង  និង សៃវជៃវ 
បង្កៃប បទល្មើស ធន ធាន 
ធម្មជាតិ ផង។ ខណៈ នោះ 
កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច បានបៃទះ- 
ឃើញ កំណត់ ឈើ បៃភៃទ 
សុកៃំ ចំនួន ៤ ដុំ  ដៃលក្នុង 
១ដុំៗ មាន មុខកាត់ ទំហំ ៤ ០ 
សង់ ទីម៉ៃតៃ  និងមាន បៃវៃង ៣ 
ម៉ៃតៃ  ដៃល តៃូវបាន គៃ លក់- 
ទកុ នៅក្នងុ ពៃ  ស្ថតិក្នងុ ចមា្ងាយ 
បៃមាណ ១គីឡូ កន្លះ ពី ពៃំដៃន 
កម្ពុជា- វៀតណម។

លោក ប៉ៃ លិន បាន និយាយ 
ថា ៖«នៅ ពៃលនៃះ  កំណត់- 
ឈើ ទាំង នោះ  តៃូវបាន កមា្លាំង 
សមត្ថកិច្ច យើង បៃមូល ដឹក 
យកទៅ រកៃសាទុក នៅ ឯ បនា្ទាយ 
កងរាជ អាវុធ ហត្ថ សៃុក កៃវ- 
សីមា ជាបណោ្ដាះអាសន្ន  ដើមៃបី 
បៃគល់ ជូន សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ 
រដ្ឋបាល ពៃ ឈើ  យកទៅ វាស-់ 
វៃង  នងិ ចាតក់ារ បន្ត តាម នតីវិធិ ី
ចៃបាប់»៕លោកឡុង បុ៉ណ្ណាសីុរីវត្ថ  អ្នកនំាពាក្រយក្រសួងវប ្របធម៌ក្នងុសន្នសីិទកាស្រត ម្រសិលមិញ។ រូប ជីវ័ន

កែសួងវ បែបធម៌ បង្កែ បការរំលោភយក ដី នៅ ក្នងុ...
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:  ស្នងការដ្ឋាន នគរ - 
បា ល រាជធានី ភ្នពំៃញបាន បើក- 
វគ្គ បំប៉ន ជំនាញ ច រា ចរណ៍ ផ្លូវ - 
គោក  រយ:ពៃល ៥៥ថ្ងៃ  ដៃល 
មា ន សិកា្ខាកាម   ជា មន្តៃ ីនគរ បា ល 
ចរាចរណ ៍ចនំនួ ៨៣៧នាក ់មក 
ពី ទាំង ១៤ ខណ្ឌ  ចូល រួម  ចាប់ - 
ផ្តើម ពី ថ្ងៃទី ៦ ខៃមៃសា  ដល់ 
ថ្ងៃទី២ ៩ ខៃ មិថុនា ឆ្នា ំ ២០២០។

លោក ចៃ វ ហាក ់ស្នងការរង 
នគរបាល រាជធាន ីភ្នពំៃញ  បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថា វគ្គ បំប៉ន 
ជំនាញ ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក នៃះ 
តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង រយ:ពៃល ខ្លី 
ចំនួ ន១០វគ្គដោយ ក្នងុ ១ វគ្គ ៗ  
រយ:ពៃល៥ថ្ងៃ ដៃលមាន សិកា្ខា - 
កាម ចលូរមួ សរបុ ចនំនួ ៨៣៧ 
នាក់។ លោក បន្តថាវគ្គ បំប៉ន  នៃះ 
ធ្វើ ឡើង ដើមៃប ីពងៃងឹ សមត្ថ ភា ព  
ដល់ ម ន្តៃី នគរបាល ចរាចរ ណ៍ 
ដៃលមាន ស មា សភាព មក ពី 
ការយិា លយ័ ចរាចរណ ៍ផ្លវូគោក 
ការិយាល័យ សណ្តាប់ធា្នាប់ នៃ  
អធិការ ដ្ឋាន នគរបាល ខណ្ឌ ទំា ង 
១៤ ដៃល ទ ទួល ការងរ ផ្នៃក 
សណ្តាប់ធា្នាប់ និង ចរាចរណ៍។

វគ្គ បំប៉ន នៃះគៃន់ តៃ ចង់ បង្ហា ញ 
ពី នីតិវិធី និង បច្ចៃកទៃស ជាក់ ស្ដៃ ង 
បន្ថៃ ម  លើ ជនំាញ របស ់ពកួគាត ់ 
ដៃល បាន សិកៃសា ពី សាលា នគរ  -  
បា ល សៃប់។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
« នៃះ គឺជា វគ្គ បំប៉ន ជំនាញមា ន - 
ន័យថា គាត់ មាន ជំនាញ  វិជា្ជា - 
ជីវៈ   ពី សាលា នគរ បាល រួច រា ល់ 
ហើយ ហើយ ឥឡូវនៃះ យើង 
គៃន់តៃ ចង់បង្ហាញ អ្វដីៃល ថ្ម ីទា ក់ - 
ទង ការ អនវុត្ត អន ុកៃតឹៃយឬ លខិ ិត 
ណៃនំា នានា  របស់ រាជ រដ្ឋាភិបា ល 
ហើយ យើង នឹង បង្ហាញ បទ- 
ពិសោ ធការងរ មួយចំនួន ដៃ ល 
ជា ដំណោះ សៃយ និង បង្ហាញ 
បញ្ហា បៃឈម ខ្លះៗដៃល ទា ក់ ទ ង  
វិស័យ ចរាច រណ៍ ផ្លូវ គោក» ។

លោក សុខ ហៃង អធិការ  
 ខ ណ្ឌ ទួលគោក  ថ្លៃង ពី មៃសិល មិ ញ  
ថា កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច ជំនាញ រប ស់ 
លោក ចំនួន២នាក់  នៅ ការិយា - 
លយ័ ចរាចរណ៍ ផ្លវូគោកបាន ទៅ 
ចូល រួម ក្នងុ វគ្គ បំប៉ន នៃះដើមៃបី ឲៃយ 
ពួក  គាត់ ទៅ ដក សៃង់ បទ ពិ សោ   ធ  
ល្អ ៗ  ពី  រា មចៃបង និង គៃ ូបង្គា ល 
ជំនាញៗក្នងុ ការងរ ចរា ចរ ណ៍  ។ 
លោក បន្តថា ចំពោះ មៃរៀន ឬ 
មុខជំនាញ ទាក់ទង វគ្គ បំប៉ន នៃះ 

លោក មិន បានដឹង ចៃបាស់ ទៃ បុ៉ន្ដៃ 
លោក  ចង់ ឲៃយ មន្តៃី លោក មាន 
ជំនាញ បន្ថៃមទៀត ក្នុង ការងរ 
នៃះ។ «ខ្ញុ ំឯកភា ព  ឲៃយ ពួកគាត់ 
សិកៃសា នូវ វគ្គ បំប៉ន ផ្នៃ ក ចរាចរណ៍ 
ផ្លវូគោក ដើមៃបី ឲៃយ ពួក  គាត់ យក 
ជំនាញ ទំាងអស់ ដៃ ល  គាត ់បាន 
ដក សៃង់ ពី គៃូ បង្គា លនិង អ្នក- 
ជំនាញ មក អនុ  វត្ត ការងរ ផ្ទាល់ ឲៃយ 
មាន បៃសិទ្ធភាព បន្ថៃម ទៀត ពៃះ 
យើង តៃូវ ការ មន្តៃី ដៃល មាន 
ជំនាញ ចៃបាស់ លាស់មាន វិជា្ជា ជីវៈ 

និង កៃម សីល ធម៌ ក្នងុ ការងរ » ។
លោក គឹម បញ្ញា នាយក 

អង្គការ មូលនិធិ បង្ការ របួស 
អាសុី បៃចាំ នៅ កម្ពុជា (AIP) 
បាន ថ្លៃង ព ីមៃសលិមញិ ថា លោក 
គាំទៃ ឲៃយ មាន វគ្គ បំប៉ន បៃបនៃះ  
ទៅ  ដល់ មន្តៃ ីជំនាញ ផ្នៃក ចរាច រ -  
ណ៍ ដើមៃបី ឲៃយ សៃបតាម បរិប ទ 
ថ្មីៗនៃះ  ដៃល រាជរដ្ឋាភិបាល 
បានដក់ ចៃ ញ  នូវ អនុកៃឹតៃយ ថ្មី  
ទាក់ទង ការផកពិន័យ អន្តរ - 
ការណ ៍ ដៃលជា ការកៃសមៃលួ 

ចៃញពី អនុកៃឹតៃយ លៃខ ៤៤។
លោក បន្តថា នៅក្នងុ វគ្គ បបំន៉ 

នៃះ លោក ជំរុញ ឲៃយ គៃូ បង្គាល  
ជួយ ពនៃយល់ បន្ថៃម ជំុវិញ ការផៃស ព្វ - 
ផៃសាយ អំពី អនុកៃតឹៃយ នៃះ ឲៃយ កា ន់ - 
តៃ  ទលូ ំទលូាយ បន្ថៃម ទៀត  ទៅ 
កាន់ បៃជាពលរដ្ឋ កៃពី ការ 
ផក ពិន័យ និង ការអនុវត្ត ចៃបាប់ ។ 
ក្នុងនោះ គួរ មានការ បង្ហាញ ពី 
សា រ មួ យ ចំនួនដៃល អប់រំ ពួក គា ត់ 
ឲៃយ  បាន យល់ អំពី ចៃបាប់ និង អនុ - 
កៃតឹៃយ ដៃល ទើប កៃសមៃលួ ថ្ម ីនៃះ ។

លោក បញ្ញា បញ្ជាក់ថា៖« ខ្ញុំ 
ចង ់ឲៃយ ផ្ដោត សខំាន ់ទៅលើ ការ- 
បៃតិបត្តិ របស់ កង កមា្លាំង រប ស់  
យើង នៅពៃល ចុះ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ចៀសវាង ការបង្កើត ឲៃយ មាន 
បញ្ហា មិន បៃកៃតី ណមួយ កើត - 
ឡើង ជាមយួ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
ធ្វើ ឲៃយ  ខូចកិ ត្តិ យស កងកមា្លាំង 
របស់ យើង។ ដូច្នៃះ វគ្គ បំប៉ន 
នៃះគួរ បញ្ចូល នូវ  វិធីសាស្តៃ រក- 
ដំណោះសៃយ សមរមៃយ និង  
ព នៃយ  ល់  ពី បញ្ហា បៃឈម សំខាន់ ៗ  
ដៃល តៃូវ ដោះ សៃយ ជាមួយ 
ជន ល្មើសនិង បៃជា ពល រដ្ឋ» ។

តាម របាយការណ៍ នាយក - 
ដ្ឋាន នគរបាល ចរាចរណ៍ និង 
សណ្តាប់ធា្នាប់ សាធារណៈ នៃ 
អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល ជា តិ   
បាន ឲៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃទី៦ ខៃមៃ - 
សា ថា លទ្ធ ផល កិច្ច បៃតិ បត្តកិា រ   
អនុវត្ត ចៃបាប់ ស្តីពី ចរាចរណ៍ ផ្លូវ - 
គោក រយៈពៃល៣ខៃ ដោ យ   គតិ 
ចាប់ ពី ខៃមករា ដល់ ខៃមីនា     
ឆ្នា ំ២០ ២០ សមត្ថកិច្ច ជំនា ញ 
ឃាត ់នងិ ផក ពនិយ័ យាន យន្ត 
ល្មើសសរបុ ចនំនួ១៣១ ៨៥ ៣ 
គៃឿង ក្នុង នោះ មាន ម៉ូតូ ចំនួន 
៨២៨ ៦  ៥គៃឿង ៕   

មន្តេនីគរ បាល  ចូល រួម នៅ ក្នងុ វគ្គ បំប៉ន ពី ជំនាញ ចរាចរណ៍ ផ្លវូ គោក  កាលពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត នគរបាល 

ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីបើកវគ្គបំប៉នជំនាញចរាចរណ៍ដល់មន្ត្រីនគរបាល៨៣៧នាក់



ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

សមត្ថកិច្ចទុកឱសានវាទត្រមឹថ្ង្រ៨ម្រសាឲ្រយម្ចាស់អាល់កុលក្ល្រងក្លាយចូលដោះស្រយ
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ សមត្ថ កិច្ច  នៃ អគ្គ - 
នាយក ដ្ឋាន ការពារ អ្នក បៃើ បៃ ស់  
កិច្ច ការ បៃកួត បៃជៃង  និង បង្កៃ ប 
ការ ក្លៃង បន្លំ  (ក.ប.ប)  បាន  
ទុក ឱសាន វាទ ដល់ ម្ចាស់ អាល់ - 
កលុ ក្លៃង កា្លាយ  (មៃតា ណលុ )  
ដៃល បង្កៃប  និង ដក ហូត បាន 
កាល ពីថ្ងៃទី ២  ខៃ មៃសា   សរុប 
ចនំនួ ៥៩៤០២  លតីៃ  ឱៃយ ចលូ 
ខ្លួន ទៅ ដោះ សៃយ  នៅ តៃឹម ថ្ងៃ 
ពុធ  ទី ៨  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ ២០២០ 
បើ មនិ ដចូ្នាះ ទៃ  នងឹ ចាត ់វធិាន- 
ការ បន្ត តាម ចៃបាប់ ។

លោក  ផាន  អូន  អគ្គ នាយក  
នៃ អគ្គ  នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប   ថ្លៃ ង 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា  គិត តៃឹម 
ល្ងាច ថ្ងៃ  ទី ៥  ខៃ មៃសា  អគ្គ នាយ ក-  
ដ្ឋាន  ក.ប.ប បាន បើក យុទ្ធ នា - 
ការ បង្កៃប អាល់ កុល ក្លៃង កា្លា យ  
(មៃតាណលុ)  សរបុ បាន ចនំនួ  
៦៤១៧៨លីតៃ មក រកៃសា ទុក 
ដើមៃបី អនុ វត្ត តាម នីតិ វិធី។  ក្នុង 
នោះ  អាល ់កលុ ក្លៃង កា្លាយ សរបុ 
ចនំនួ  ៥៩៤០២  លតីៃ តៃវូ បាន  
រក ឃើញ  និង ឃាត់ ទុក  បណ្តោះ-   
អាសន្ន នៅ ខៃត្ត កណ្តោ ល  និង 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ។ លោក  ថ្លៃង 
ថា    ៖« បច្ចុបៃបន្ន  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  

ក.ប.ប  បាន បង្កៃប អាល់ កុល 
ក្លៃង កា្លាយ (មៃតា ណលុ) សរ ុប  
បាន ៦៤១៧៨ លីតៃ ។  ប៉ុន្ដៃ 
ដោយ សារធាត ុមៃតា ណលុ នៃះ  
មន ការ លបំាក ក្នងុ ការ រកៃសា ទកុ  
យើង ក៏បាន ទាក់ទង ទៅ ខាង 
សា្ថា  នីយ បៃង ឥន្ធនៈ ធំៗ ដៃរ  
ប៉ុន្ដៃ គៃ មិន មនកន្លៃង  សមៃប់ 
រកៃសា ទកុ។  ដចូ្នៃះ ជា នតី ិវធិ ីយើ ង 

កំពុង គោរព ស្នើ សំុ ពៃះ រាជ អា ជា្ញា 
ដើមៃបី កម្ទៃច ចល »។ ដោយ 
សង្កៃត ឃើញ ក្នងុ ពៃលថ្មីៗ  នៃះ  
មន ជន ខិល ខូច មួយ ចំនួន ឆ្លៀ ត   -  
ឱកា សនាំ ចូល  និង  ចៃក ចាយ 
អាល់ កុល ក្លៃង កា្លាយ ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ មន ផល ប៉ះ ពាល ់ដល ់សខុ- 
ភាព របស ់អ្នក បៃើ បៃស ់  លោក  
អូន  បានប ញ្ជា ដល់ មនៃ្តី កៃម 

ឱវាទ ឱៃយ ចុះ សៃ វ ជៃវ  និង បង្កៃ ប  
ជា បនា្ទាន់ ការ ធ្វើ ចរា ចរណ៍  ចៃក - 
ចាយ នូវ សារ ធាតុ អាល់ កុល 
ក្លៃង កា្លាយ ទូ ទាំង បៃទៃស ។

ជា លទ្ធ ផល  តាម រយៈ វធិាន- 
ការ នៃះ កាល ព ីថ្ងៃ   ទ២ី  ខៃមៃ សា  
ឆ្នា ំ២០២០  មនៃ្ត ីនៃ អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន ក .ប.ប សហ ការ ជាមួ យ  
មន្តៃ ីមន្ទរី ពា ណិជ្ជ កម្ម នៃ នាយ ក-  

ដ្ឋាន នគរ បាល បៃឆងំ បទ ល្មើ ស  
សៃដ្ឋ កិច្ច  អាជា្ញាធរ ដៃន ដី  និង 
មន ការ សមៃប សមៃលួ  ព ីពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា រង ខៃត្ត កណ្តោល  និង 
ពៃះ រាជ អាជា្ញារ ងនៃ  អយៃយកា រ 
អម សាល ដំបូង រាជធា នី  បាន 
ដឹក នាំ រ ថ យន្ត ពិ សោធន៍ ចល័ត 
របស់អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  
ចុះ តៃតួ ពនិតិៃយ ទតីាងំ ស្តកុ អាល-់ 
កុល ក្លៃង កា្លាយ  ចំនួន ២ កន្លៃង  
គឺ ស្ថតិ នៅ ទីតំាងទី១ នៅ ឃំុ បៃក -   
ចាន  សៃកុ អង្គ ស្នលួ ខៃត្ត កណ្តោ ល  
និង ទីតាំង ទី២  ស្ថិត នៅ ផ្លូ វ០១ 
A  បរុពីភិព ថ្ម ីក ំបលូ ៣  ភមូ ិស្ងងួ- 
ពៃជៃ  សង្កាត់ កនោ្ទាក  ខណ្ឌ 
កំបូល រា ជ ធានី ភ្នំពៃញ ។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖« កៃយ 
ការ  តៃតួ ពនិតិៃយ  នងិ យោង លទ្ធ- 
ផល វភិាគ  អាល ់កលុ ក្លៃង កា្លាយ  
(មៃតា ណុល )  ចំនួន  ៧៦៣ 
ប៊ីដុង  និង  ២២៤ធុង  សរុប 
ស្មើ នឹង  ៥៩ ៤០២លីតៃ  តៃូវ 
បាន ពៃះ រាជ អាជា្ញា រង សមៃច 
ឱៃយ អគ្គ នាយ កដ្ឋាន  ក.ប.ប  ធ្វើ- 
ការ ដក ហូត មក រកៃសា ទុក ជា 
បណ្តោះ  អាសន្ន  ដើមៃបី អនុ វត្ត 
នីតិ វិធី បន្ត »។

កៃយ បង្កៃប អាល់កុល 
ក្លៃង កា្លាយ ទាំង២ទីតាំង ខាង- 
លើ នៅ ថ្ងៃទី៣ ខៃ មៃសា  អគ្គ - 

នា  យក ដ្ឋាន ក.ប.ប បាន ចៃញ 
សៃច ក្ដី ជូន ដំណឹង  ដល់ ម្ចាស់ 
អាល់កុល ក្លៃង កា្លាយ ទាំង ២ 
ទីតាំង ខាង លើ  ឱៃយ ចូល ខ្លួន មក 
ដោះ សៃយ នៅ  អគ្គនាយក ដ្ឋា ន 
ក.ប.ប ឱៃយ បាន មុន ថ្ងៃ ទី៨ ខៃ 
មៃសា ឆ្នាំ ២០២០ ជាកំហិត។ 
ក្នងុ ករណ ីម្ចាស ់ទនំញិ  មនិ បាន 
ចូល ខ្លនួ មក ដោះ សៃយ ទៃ អគ្គ - 
នា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប នឹង ចាត់ - 
វិធាន ការបន្ត តាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ។  

លោក ផាន អូន  បញ្ជាក់ថា ៖ 
«តៃឹម ថ្ងៃ អាទិតៃយ មៃសិល មិញ 
ម្ចាស ់ទតីាងំ ទាងំ ២ ខាង លើ នៅ 
មិន ទាន់ ចូល ខ្លនួ មក ដោះ សៃ យ 
និង  ពនៃយល់ ហៃតុ ផល  ដល់ 
សមត្ថ  កចិ្ច  នៅឡើយទៃ។ ដចូ្នៃះ 
យើង ទុក ឱសាន វាទ ដល់ ពួក- 
គាត់ ដល់ ថ្ងៃទី ៨ ខៃមៃសា នៃះ  » ។

អគ្គ នា យក ដ្ឋាន  ក.ប.ប  បាន 
អំពាវ នាវ ដល់ សាធា រណជន  
ជា ពិសៃស អាជីវករ លក់ ដុំ  
និងល ក់ រាយទាំ ងអស់ មៃតា្តា 
ចលូ រមួ សហ ការ នងិ ស្វៃង យ ល ់
អំពីការ បៃកប អាជីវកម្ម ដោយ - 
ការ ទទលួ ខសុ តៃវូ ខ្ពស ់ ចៀស- 
វាង ការ ធ្វើ ឱៃយប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ- 
ភាព របស់ អ្នក បៃើ បៃស់  និង 
បៃឈម ចំពោះ មុខ ចៃបាប់ ថៃម- 
ទៀត ផង ៕

សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ  កំពុង តេតួ ពិនិតេយ អាល់ កុល  កាល ពី ថ្ងេ ទី ១  ខេ មេសា។ រូបថត កៃសួង ពាណិជ្ជកម្ម 

រី សុចាន់

ភ្នពំេញៈ ធនា គា រ ពិភ ព លោ  ក(WB) 
បាន អនុ ម័ត ផ្តល់ ឥណ ទាន  ចំនួន ២០ 
លន ដលុ្លារ  សមៃប ់គមៃង ឆ្លើយ តប 
ជាបនា្ទាន់ បៃឆំងទៅ នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
នៅកម្ព ុជា ដៃល ជា ផ្នៃក មយួដើ មៃប ីជយួ  
ឱៃយ កម្ពុជា សមៃច បាន តាម   ផៃន ការ- 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ ការ រកី រាលដ លនៃ  ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  នៃះ។ 

 នៅក្នងុ សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មន មយួ 
កាល ពី ថ្ងៃទី ២ ខៃ មៃសា ដៃលភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ ធនា- 
គារ ពិភព លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«គមៃង  
នៃះនឹ ងជួ យ ក ម្ពុជា ឱៃយសមៃ ច បាន 
តា មគោល ដៅដៃ លបា នដក់ចៃ ញនៅ  
ក្នងុ ផៃន ការ មៃក ូវីដ ១៩ រ បស់ខ្លួ នក្នុង 
នោះរួមមន ការ ពងៃងឹ សក ម្ម ភាព ទ ប់- 
សា្កាត់ជំងឺ ការរ កឃើ ញជំងឺ ឱៃយបា ន 
រ ហ័ស ការ តៃៀម លក្ខណៈ  និង ការ- 
ឆ្លើយ តប ទៅនឹ ង  ជំ ងឺ»។

លោកសៃី  អុីង ហ្គូណ  ដូ បៃចា 
នាយកិា គៃប ់គៃងធនា គារ ពភិពលោ ក 
បៃចាំក ម្ពុជា បាន ថ្លៃង ក្នុង សៃចក្តី បៃ- 
កាស ព័ត៌ មន របស់ ធនាគា រពិភព- 
លោក នោះ  ថា  ហរិ ញ្ញ បៃប ទាន តាម រយៈ 
យន្ត ការ សៃវា  រហ ័ស ក្នងុ ពៃល មន ការ- 

រាលដលកូវីដ ១៩ នៃះ  នឹង ជួយ ដល់ 
កម្ពជុា ដើមៃប ីឆ្លើយ តប នងឹសា្ថាន ការណ ៍
បនា្ទាន ់ ផ្នៃក សុខា ភិបាល   ដៃលករណីនៃះ 
បានកើតឡើងនៅទូទំាងស កលលោ ក   
ដៃលមិន ធា្លាប់ម នពីមុ ន មក ។ 

លោក សៃ ីបានថ្លៃង ថា៖«ហិរញ្ញ បៃប- 
ទាន នៃះ គ ឺសមៃ បក់ម្ពជុា យក ទៅ ទញិ   
គៃឿងប រ ិកា្ខារ សមៃប ់ផ្គត ់ផ្គ ង ់នងិ ឧប- 
ក រណ៍ សម្ភារ ពៃទៃយ ចាំបា ច់ នានា ដើមៃបី 
យក មក ធ្វើ តៃស្ត រក រោគស ញ្ញា  និង ពៃយា- 
បាល  ជំងឺកូ វីដ ១៩  កាត់ប ន្ថយការ  រាល- 
ដ លឆ្ល ង រ បស់ មៃរោ គ ពងៃឹងស ម ត្ថ- 
ភាព ឆ្លើយត  បនឹង ការ រាល ដល មៃរោគ 
និង ជួយ ធ្វើ យ៉ា ងណ ឱៃយអ្ន កជំ ងឺឆប់ 
ជាសះ សៃបើយ   និង  សៃដ្ឋ កិច្ច ឆ ប់ បាន 
ងើ ប ឡើង វិ ញ» ។

លោ ក  ផៃ  សុផីាន  អ្នក នាពំា កៃយរាជ- 
រដ្ឋាភិបា ល  មិន អាច សំុ ការ អតា្ថា ធិបៃបាយ 
ពី កា រផ្ដល់ ហិរញ្ញ បៃបទាន នៃះ បាន ទៃ  
កាល ព ីមៃសលិមញិ ដោយទរូសព័្ទរបស់
លោកមិនមនអ្នកទទួល។ 

រីឯលោក សៃ ី ឱ វណ្ណ ឌីន រដ្ឋលៃ ខាធិការ 
និង ជា អ្នក នំាពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបា លក៏
មិនអាចសំុការបញ្ជាក់បន្ថៃមបានដៃរ។
បុ៉ន្តៃកាលពីថ្ងៃអាទិតៃយលោកសៃ ីបាន 
បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថា  លោក សៃ ីមិនទាន់ 
ទទ ួ ល បា ន ព័ត៌ មន នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ ។

ធនា គារ ពិភព លោក  បាន បញ្ជាក់ ក្នងុ 
សៃចក្ត ីបៃកាស ព័ត៌ មន   ថា គមៃង នៃះ 
នឹង ផ្តល់ ហិរ ញ្ញវត្ថ ុសមៃប់សា ងសង់   
មណ្ឌ ល ដក់ អ្ន ក ជំងឺ ឱៃយនៅដ ច់ដោ យ- 
ឡៃ ក និង ពៃយាបា លអ្ន កជំ ងឺ ពៃមទំាង   
ជួយ ប ង្កើន ស មត្ថ ភាព វិភា គរោគ សញ្ញា 
តា ម ម ន្ទរី ពិ សោ ធន៍ នៃម ន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក  
នៅ ទទូា ំង ២៥រា ជធា ន-ីខៃត្ត ។គមៃង 
នៃះកន៏ ឹង ជយួ លើ ចំណយ ទិញ   សម្ភារ 
ផ្គត់ ផ្គង់ និង បរិកា្ខារ ពៃទៃយ  ដៃលចំា បាច់ 
ស មៃប់ពៃយា បាល អ្នក ជំងឺ និង ទប់ សា្កាត់ការ- 
រា លដល នៃកា រឆ្ល ងមៃ រោ គផងដៃរ។  
   ធនា គារ ពិភព លោក បន្ថៃម ថា គមៃង 
នៃះនឹ ងជួ យផងដៃ រ ដល់ វិធានកា រ- 
ដ កព់ងៃយ  ឱៃយ បាន រហ័ស ន ូវកៃ ុមការ- 
ង រឆ្លើយ តប ប នា្ទាន់ រប ស់កៃ សួង សុខា- 
ភិបាល តាមរ យៈ ការ ជួល និ ង ការ ហ្វ ឹក- 
ហ្វ ឺន បណ្តះុប ណ្តោល  បុគ្គលិក បន្ថៃម ពងៃងឹ 
សមត្ថ ភា ពរ បស់ មណ្ឌល បៃ តិបត្តិកា រ 
បនា្ទាន់ នៃសៃវា សុខា ភិបា លសា ធារ ណៈ។  
មណ្ឌល  នៃះ សមៃ ប ស មៃ ួលកិ ច្ចខិ ត ខំ- 
បៃ ឹងបៃង តៃៀមល ក្ខណៈ  និង ឆ្លើយ តប 
ជំងឺ កូ វីដ ទូ ទំា ងបៃទៃស   និងប ង្កើ ត មណ្ឌ ល- 
បៃ តិប ត្តិការ បនា្ទាន់ នៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត ។

បើតាមWB គមៃង ឆ្លើយ ត ប បនា្ទា ន ់
នៃះកប៏ពំៃញ ប ន្ថៃម លើកា រង រ អ ភ ិវឌៃឍ  ន ៍
រ យៈ ពៃ ល វៃ ង ផងដៃរ ដៃល  WBកំ  ពុង 

គំា ទៃ ដ ល់ វិស័ យ សុ ខា ភិ បា ល   ក្ន ុង  នោះ 
មន គមៃង លើកកម្ព ស ់ស មធ ម ៌ នងិ 
គុណភា ព សុខា ភិបា ល(H- EQIP)ដៃល  
កំ ពុង ធ្វើ ឱៃយ បៃសើរ ឡើង នូវ លទ្ធភា ព 
ទទួល បា នសៃ វាសុខ ភាព បៃកប ដោ យ 
គុ ណភាព សមៃ ប ់ពលរដ្ឋកៃកីៃ បផំ ុត។  
   ធនា គារពិ ភ ព លោក កំពុង  អនុវត្ត 
កម្មវិធី កញ្ចប់ ហិរ ញ្ញវ ត្ថុ ដៃល មន ទឹក- 
បៃក់ចំនួន១៤ ប៊ីល នដុល្លារ  តាម- 
រយៈ យន្តកា រប ញ្ចៃ ញ  រ ហ័ សស មៃ ប់  

ពងៃឹង ការ  ឆ្លើយត ប ទៅនឹង ជំងឺកូវីដ 
១៩   នៅ តាម បណ្តោ   បៃទៃស កំ ពុង - 
អ ភិ វ ឌៃឍន៍ និង ជួយ ឱៃយសៃ ដ្ឋកិ ច្ចឆ ប់ 
បាន   សា្តារ ឡើងវ ិញ។ការ ឆ្លើយ ត បភា្លា មៗ 
នៃះ  រួមម នការ ផ្តល់ ហិរញ្ញ វត្ថុ ការ ផ្តល់ 
បៃឹកៃសា គោល នយោបា យ  និ ង   ជំនួ យ - 
ប ច្ចៃ កទៃ ស ដ ល់ បណ្តោ បៃទៃស ក្នុង 
ការ ដោះ សៃយ ការ ប៉ះពា  ល់  ពីជំងឺ រាត- 
តៃបាត នៃះ ទៅ លើ  សៃដ្ឋកិ ច្ច និង សុ ខា-
ភិ បា ល៕

ទីតំាងការិយាល័យធនាគារពិភពលោកនៅក្នងុរជធានីភ្នពំេញ។ រូបថត ហុង មិនា

WBផ្ដល់ឥណទាន២០លានដុលា្លារដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាកូវីដនៅកម្ពជុា
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ជបុ៉នពន្យារការស្នាក់នៅ៣ខ្ឲ្យជនបរទ្សដ្លអស់សុពលភាពក្នងុនោះក៏មានខ្មរ្
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ សា្ថានទូត កម្ពុជា 
បៃចាំ បៃទៃស ជប៉ុន  ឱៃយ ដឹង ថា   
ជប៉ុន ពនៃយារ ការសា្នាក់ នៅ រយៈ- 
ពៃល ៣ ខៃ ដល ់ជនបរទៃស  ដៃល 
អស់ សុពល ភាព សិទ្ធិ សា្នាក់នៅ  
ដៃល ក្នុងនោះ ពលរដ្ឋខ្មៃរ  ក៏អាច 
ដាកព់ាកៃយ ស្នើសុ ំពនៃយារ ការសា្នាក-់ 
នៅ បានដៃរ  ខណៈដៃល ពួកគៃ 
កពំងុ ជបួ ការលបំាក ក្នងុការ វលិ- 
តៃឡប់ ទៅ បៃទៃស កំណើត វិញ  
ដោយ សារ មាន ការបទិ ជើង យន្ត- 
ហោះ  បន្ទាប់ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩  រាត- 
តៃបាត នៅ ក្នុង បៃទៃស ជាចៃើន។

តាម សៃចក្តី ជូនដំណឹង ចុះ ថ្ងៃ 
ទ ី៥  មៃសា  សា្ថានទតូ កម្ពជុា បៃចា ំ
បៃទៃស ជប៉ុន បញ្ជាក់ថា ៖«ដើមៃបី 
កាត់ បន្ថយ ការ កក ស្ទះ នៅ ការិ- 
យា លយ័ អនោ្តោ បៃវៃសន ៍ការយិា- 
ល័យ អនោ្តោបៃវៃសន៍ ជប៉ុន នឹង 
ទទលួ ការ ស្នើ សុ ំប្តរូ សទិ្ធ ិសា្នាកន់ៅ  
នងិ ពនៃយារការ ស្នើសុ ំសទិ្ធ ិសា្នាក ់នៅ   
រយៈ ពៃល ៣ ខៃ  របស់ ជន បរទៃស 
ទាងំឡាយ ណា  ដៃល សទិ្ធ ិសា្នាក-់ 
នៅអស់ សុពល ភាព ក្នុង ខៃមីន  
មៃសា  ឧសភា  ឬ មិថុន»។

សា្ថានទតូ កម្ពជុា បៃចា ំបៃទៃស 
ជប៉ុន បញ្ជាក់ថា  ការ អនុញ្ញាត 
ពនៃយារការ សា្នាក់នៅ នៃះ អនុវត្ត 

ចំពោះ ជនបរទៃស ដៃល សា្នាក់- 
នៅ  បណ្តោះ អាសន្ន  និង បុគ្គល 
ដៃល បាន ដាក ់ពាកៃយ ស្នើ សុ ំសទិ្ធ ិ
សា្នាក់នៅ ក្នុង ខៃ មីន  មៃសា  
ឧសភា  ឬ មិថុន  ដូចជា ទារក 
ដៃល ទើប តៃ កើត នៅ ជប៉ុន ជា- 
ដើម ។ ប៉ុន្តៃ ការ អនុញ្ញាត នៃះ  
មិន មាន សពុលភាព ចំពោះ ជន- 
បរទៃសដៃល បៃើ ទដិា្ឋាការ ការ ងរ    
ជាក់ លាក់  និង ស្ថិត ក្នុង រយៈ ពៃល   
នៃ ការ តៃៀម ចាកចៃញ ពី បៃ- 

ទៃស  ជប៉ុន។ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣ ខៃ មៃសា  

កៃសងួ ការបរទៃស កម្ពជុា  បាន- 
ចៃញ វធិានការ ជយួសមៃលួ ដល ់
ជនបរទៃស មយួចនំនួ  ដៃលបាន- 
មក ដល់ បៃទៃស កម្ពុជា ចាប់ពី 
ថ្ងៃទី១  ខៃមករា  ហើយ មិនអាច 
វិលតៃឡប់ ទៅ បៃទៃស ខ្លួន វិញ 
បាន  ដោយសារ ការរឹតតៃបិត ជើង- 
ហោះហើរ  បន្ទាប់ពី ការរីក រាល- 
ដាល ជំងឺ កូវីដ១៩។

ដោយ មូល ហៃតុ នៃះ កៃសួង 
ការបរទៃស កម្ពជុា  បានសមៃច 
ពនៃយារ ទិដា្ឋាការ ទៃសចរណ៍ 
បៃភៃទ  T  ជូន អ្នក ទាំងនោះ 
រហូត ដល់ ពួកគាត់ អាច ចាក- 
ចៃញ ពី បៃទៃស កម្ពុជា បាន  
ហើយ  លើកលៃង មនិយក បៃក-់ 
ពនិយ័ ចពំោះ ការសា្នាកន់ៅ ហួស 
កាល កំណត់ ទិដា្ឋា ការ។ វិធាន- 
ការ នៃះ មាន បៃសិទ្ធភាព ចាប់ពី 
ថ្ងៃទី៣  ខៃមៃសា។

មន្តៃី សា្ថាន ទូត កម្ពុជា បៃចាំ 
បៃទៃស ជប៉ុនមា្នាក់ ដៃល សុំ មិន 
ឲៃយ  បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិថា  ដោយសារ 
ជន បរទៃស ដៃល មាន ទាំង អ្នក- 
ទៃសចរ  និង អ្នក សា្នាក់នៅ  នៅ 
បៃទៃស ជប៉នុ ដៃល មាន ទដិា្ឋាការ 
ផតុ កណំត ់នៅ ខៃ មនី ខៃ មៃសា  
និង ខៃ ឧសភា  មាន ការ ពិបាក 
ក្នុង ការ តៃឡប់ ទៅ កាន់ បៃទៃស 
របស់ ខ្លួន វិញ  បន្ទាប់ ពី មាន ការ- 
បិទ ជើង ហោះហើរ នោះ  ទើប 
កៃសួង យុត្តិធម៌ បៃទៃស ជប៉ុន 
បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ ជន បរទៃស 
ទាំង នោះ  អាច ស្នើ សុំ ពនៃយារ 
ទដិា្ឋាការ របស ់ពកួគាត ់រយៈ ពៃល 
៣ ខៃ បន្ថៃម ទៀត។ 

លោក ថ្លៃងថា  នៅ បៃទៃស 
ជប៉ុន  មាន ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ជាង 
១៦០០០ នក ់ ហើយ ក ៏មាន ពល- 
រដ្ឋ កម្ពជុា អស ់សពុលភាព សា្នាក ់នៅ  
ផង ដៃរ។ ប៉នុ្តៃ លោក មនិ ទាន ់កា្តោប ់ 
បាន ចំនួន ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ដៃល   
អស់ សុពលភាព សា្នាក់នៅ ក្នុង ខៃ 
មីន  មៃសា  និង ឧសភា នោះ ទៃ។

មន្តៃី រូប នៃះ ថ្លៃងថា ៖«អ៊ីចឹង  
សុពល ភាព គាត់ អស់ ជាបណ្តើរៗ 
រហូត ។ អ៊ីចឹង ទៃ គាត់ អាច ទៅ 
ដាក ់ពាកៃយ ស្នើសុ ំនៅ ខាង ការយិា- 
លយ័ អនោ្តោបៃវៃសន ៍បាន ដើមៃប ីសុ ំ

ពនៃយារ ការ សា្នាក់ នៅ នៅ ជប៉ុន»។ 
លោក អឹុង រចន  ឯក អគ្គរាជ- 

ទូត កម្ពុជា  បៃចាំ បៃទៃស ជប៉ុន  
បានបៃប់ ទូរទសៃសន៍ ជាតិ កម្ពុជា 
(ទទក) តាម រយៈ កិច្ច សមា្ភាសន ៍ 
មយួ  កាល ព ីថ្ងៃទ ី៣ ខៃ មៃសា  ថា  
ជប៉ុន  បាន ចៃញ វិធាន ការ អំ- 
ណយ ផលមយួ សមៃប ់ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា ដៃល តៃូវ វិល តៃឡប់ ទៅ 
កម្ពជុា វញិ ។  ប៉នុ្តៃ មនិ អាច តៃឡប ់
ទៅវិញ បាន  ដោយសារការ- 
ពិបាក រកទិញ សំបុតៃ យន្តហោះ  
ឬ ពិបាក ធ្វើ ដំណើរ  គឺ ពួកគាត់ 
អាច សុំ ពនៃយារ ពៃល សា្នាក់ នៅ 
បៃទៃស ជប៉ុន បាន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ៊ីចឹង ទៃ  អ្នក 
ទាងំ នោះ  អាច សុ ំពនៃយា រសា្នាកន់ៅ 
១ ខៃម្តង លុះតៃ ដល់ ពៃល 
សភាព ការណ៍ តៃឡប់ ទៅ ដើម 
វិញ  បាន គាត់ អាច ទៅ បាន»។

បើ តាម លោក អឹុង រចន  ក្នុង 
ចំណម ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ជាង 
១៦០០០នក់ រស់ នៅ បៃទៃស 
ជប៉នុ  គ ឺមាន នសិៃសិត ចនំនួ ៩១៣ 
នក់  កម្មសិកៃសា ការី  និង ពលករ 
មាន ជាង ១០៨០០ នក ់នងិ ពល- 
រដ្ឋ កម្ពុជា  ដៃល មាន សិទ្ធិ រស់ នៅ 
ជប៉ុន (មិនបាន សញ្ជាតិ  ជប៉ុន តៃ 
កាន់ កាត សា្នាក់ នៅ អចិនៃ្តយ៍ )  
មាន   ៤៩០០ នក់៕

 ឡុង   គីម ម៉ា រី តា 

ភ្នំ ពេញៈ  ជន រ ង គៃះ មួយ ចំ នួន 
បាន ទទចូ ទាម ទារឲៃយ បៃធាន កៃមុ ហ៊នុ 
«ឋា ន ពៃះ ឥន្ទ »   ចៃញ មខុ ដោះ សៃយ  
និង សង បៃក់ ដៃល ពួក គៃ បាន ដាក់   
វិនិ យោគ   និង ទិញ ដី ចមា្ការ  របស់ កៃុម- 
ហ៊ុន  បន្ទាប់ ពី បៃ ធាន កៃុម ហ៊ុន នៃះ   
បាន បន្ត គៃច វៃះមិនដោះសៃយ    
កៃយ ព ីកៃមុ ហ៊នុ បទិ  ទា្វារ ដោយ សារ 
អស់ បៃក់ វិនិ យោគ ។ 

 អ្នក រង គៃះ ដោយ សារ កៃុម ហ៊ុន 
ឋាន ពៃះ ឥន្ទ   បាន បង្ហោះ សារ នៅ ក្នុង 
ហ្វៃស ប៊ុក   ដោយ បាន អះ អាង ថា  
លោក ឈី  ចរិយា  ហៅ  ហងៃស ពៃីន យា៉ា  
ជា បៃធាន កៃុម ហ៊ុន  បាន ឆ បោក   បៃ- 
មូល លុយ   និង បាន បិទ ការិ យា ល័យ 
គៃប់ ខៃត្ត   បន្ទាប់ មក   បាន រត់ គៃច ខ្លនួ បាត់ ។  

 មា្ចាស់ គណ នី ហ្វៃស ប៊ុ ក ដៃល មាន 
ឈ្មោះ  « អ្នក រង គៃះ ដោយ សារ កៃមុ- 
ហ៊នុ ឋាន ពៃះ ឥន្ទ »   បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ដោយ សុំ មិន 
បញ្ចៃញឈ្មោះ  ថា   លោក   បាន ចាញ់- 
បោក កៃុម ហ៊ុន នៃះ សរុប ជា ទឹក បៃក់ 
បៃ មាណជាង   ៤ មុឺន ដុលា្លារ   បន្ទាប់  ពី 
បាន ទិញ ដី ពី កៃមុ ហុ៊ន នៃះ   ចំ នួន   ៣  
ហិក តា  នៅ ក្នងុ ខៃត្ត សៀម រាប កាល ព ី
ជាង ១ ឆ្នា ំមនុ   ហើយ មាន ជន រង គៃះ 

ជា ចៃើន  ទៀត ។ លោក  ថា អឡំងុ ពៃល 
ទិញ ដំ បូង   កៃុម ហ៊ុន   បាន អះ អាង ថា  
យា៉ាង យូរ រយៈ ពៃល កន្លះ ឆ្នាំ  នឹង ចៃញ 
ប្លង់ ជូន   បុ៉ ន្តៃ ជា ង ១ ឆ្នា ំមក ហើយ  កៃមុ- 
ហ៊ុន នៅ តៃ មិន ចៃញ ប្លង់ ជូន   ហើយ 
បច្ចុ បៃបន្ន   កៃុម ហ៊ុន នៃះ ក៏ បាន បិទ ទា្វា រ 
នៅ គៃប់ សា ខា ទាំង អស់ ។ 

 លោក បញ្ជាក ់៖ « យើង បង្ហោះ នៃះ   គ ឺ
ចង់ បៃ មូល ជន រង គៃះ  ឲៃយ បាន ជុំ គា្នា   
ពៃះ កៃុម ហ៊ុន នៃះ   មាន សាខា ចៃើន 
ខៃត្ត   និង  មាន អ្នក រង គៃះ ចៃើន រយ 
នក់   និង មាន អ្នក ខ្លះ   នៅ តៃ បន្ត ចាញ់- 
បោក កៃុម ហ៊ុន នៃះ   និង បន្ត បង់ លុយ   
ទិញ ដី ពី កៃុម ហ៊ុន នៃះ ។   បន្ទាប់ ពី 
បង្ហោះ នៅ លើ ហ្វៃស ប៊ុក នៃះ   យើង 
បាន បៃ មូល ជន រង គៃះ ជិ ត   ១០០ 
នក់ ហើយ » ។ 

 ជន រង គៃះ រូប នៃះ  បាន បន្ត ថា   
បន្ទាប់ ពី បៃ មូល ជន រង គៃះ ហើយ   
នឹង បន្ត ធ្វើ ទៅ តាម នីតិ វិធី តាម ចៃបាប់   
ដោយ នងឹ ដាក ់ ពាកៃយ បណ្តងឹ ទៅ តលុា- 
ការ   នៅ សបា្តោហ៍ កៃយ   ខណៈ ដៃ ល 
កន្លង ទៅ  មាន ជន រង គៃះ មួ យ ចំ នួន   
ក៏ បាន ដាក់ ពាកៃយ បណ្តឹង ទៅ តុលា ការ 
ដើ មៃបី ស្វៃង រក យុត្តិ ធម៌ ផង ដៃរ ។

ជន រង គៃះ មា្នាក់ ទៀត   លោក   ង៉ា  
លី សា៊ាង  ដៃល បាន ដាក់ ពាកៃយ បណ្តឹង 
ទៅ តលុា ការ ខៃត្ត សៀម រាប   កាល ព ីថ្ងៃ 

ទី ២០  ខៃ មីន  បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ពី មៃសិល មិញ ថា  ពួក លោក មួយ ចំ នួន  
បាន យក កមា្លាំ ង ញើស ឈាម ដៃល 
មាន   ហើយ ខំ បៃ មូល លុយ អស់ ពី ខ្លួន  
ថៃម ទាំង ខ្ចី លុយ ពី ធន គា រយក មក 
ទិញ ដី ចមា្ការ  ពី កៃុម ហ៊ុន នៃះ  ហើយ 
ថៃម ទាំង បាន ដាក់ ហ៊ុន វិនិ យោគ  ជា- 
មួយ កៃុម ហ៊ុន  ដើមៃបី ទទួល បាន ការ - 
បៃក ់បន្ថៃម ។   នៅ ពៃល កៃមុ ហ៊នុ មាន 
បញ្ហោ យា៉ាង ដូច្នៃះ   បាន ធ្វើ ឲៃយ ពួក គាត់   
ជួប បៃទះ នូវ ការ ខ្វះ ខាត ជីវ ភាព   និង 
តៃូវ បង់ សង ធន គារ   ដោយ គា្មោន ការ- 
លើក លៃង ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ ដា ក់ ពាកៃយ 
បណ្តឹង តៃ មា្នាក់ ឯង នៃះ  គឺ ខ្ញុំ ចង់ បាន 
លុយ ខ្ញុំ ម ក វិញ   បៃ មាណ   ១ ៨៥០០ 
ដុ លា្លារដៃល  ខ្ញុំ បាន ទិញ ដី ឡូត៍   និង ដី-  
ចមា្ការ។   ខ្ញុំ គៃន់ តៃ ដឹង ថា   ការ ដាក់ 
ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ ខ្ញុំ នៃះ   ក្នុង នម ជា 
ជន រង  គៃះ មា្នា ក់  ហើយ ដើមៃបី ឲៃយ គៃ 
ដឹង ថា កៃុម ហ៊ុន នៃះ   ជា កៃុម ហ៊ុន 
បោក បៃស់។   ខ្ញុំ ក៏ កំពុង ចូល រួម ដាក់ 
ពាកៃយ ប្តឹង ជា កៃុម ជា មួយ ជន រង គៃះ 
ដទៃ ទៀត ដៃរ » ។ 

 លោក   ល ីសា៊ាង   រំពឹង ថា   តុលា ការ   
និង មន្តៃី កៃ សួង ពាក់ ព័ន្ធ ជួយ អន្ត- 
រាគមន៍   តាម ចាប់ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ 
កៃុម ហ៊ុន   ឲៃយ សង លុយ មក ពួក លោក 

វិញ   និង ធ្វើ យា៉ាង ម៉ៃច ឲៃយ តៃ បៃ ធាន  
កៃមុ ហ៊នុ នៃះ  ចៃញ មខុ មក ដោះ សៃ យ   
ហើយបញៃឈប់ សកម្ម ភាព ដើរ ឆ បោក។ 

 តាម ការ បង្ហោះ របស ់ទ ំពរ័ ហ្វៃស ប៊កុ   
អ្នក រង គៃះ ដោយ សារ កៃមុ ហ៊នុ ឋាន- 
ពៃះ ឥន្ទ   បាន ឲៃយ ដឹង ថា   កៃុម ហ៊ុន នៃះ   
មាន សា ខា ចៃើ ន ក ន្លៃង   ដៃល មាន ដី-  
ចមា្ការទុរៃន   ក្នុង ទី តាំង ភូមិ ពៃ ពាយ  
ឃុំ តៃ ពាំង ភា្លាំង   សៃុក ឈូក   ខៃត្ត   
 កំព ត   និង ដីចមា្ការដូង កៃអូប  ទី តាំង  
ភូមិ ដង្កា   ឃុំ ស្លៃង សា្ពាន   សៃុក សៃំ ស្នំ   
ខៃត្ត សៀម រាប  រួ ម ទាំង ដី ចមា្ការ ទី តាំង   
ភូមិ ពូ លូ ង   សង្កាត់ រម ន  កៃងុ សៃន - 
មនោ រ មៃយ  ខៃត្ត មណ្ឌ ល គិរី   ដើ មៃបី ធ្វើ ការ 
ឃោស ន លក់ ។ 

 លោក   ឈ ី ចរយិា  បាន បង្ហោះ វដីៃអ ូ
ខ្លី មួយ បៃ មាណ   ៩ ន ទី នៅ លើ ទំ ព័រ 
ហ្វៃស បុ៊ក របស់ លោក កាល ពី មៃសិល- 
មិញ ថា   លោក មិន បាន គៃច វៃះពី ការ- 
ទទលួ ខសុ តៃវូ   ក្នងុ ការ ទ ូទាត ់សណំង 
ដល់ អតិ ថិ ជន  របស់ លោក នោះ ទៃ ។  
តៃ ក្នងុ  ពៃល នៃះ   កៃមុ ហ៊នុ របស ់លោក   
ពិត ជា បាន បិទ ទា្វារ ពិត បៃកដ មៃន  
បន្ទាប់ ពី បាន  ជួប បញ្ហោ ផ្នៃក ហិរញ្ញ វត្ថុ  
ប៉នុ្តៃ កៃមុ ហ៊នុ   មនិ ទាន ់បៃ កាស កៃសយ័- 
ធន នោះ ទៃ  ដោយ នៅ បន្ត ដំ ណើរ  ការ 
ដដៃល   ហើយ  ក ៏នៅ តៃ បន្ត បៃ ឈម មខុ 
ដោះ សៃ យ ជា មួយ អតិ ថិ ជ ន របស់ 

លោក ជា និច្ច ។ 
 លោក  ថ្លៃង  ថា ៖ « បច្ចុបៃបន្ន នៃះ  ថ្វីដៃបិត 

តៃ បញ្ហោ រ អាក់ រអួល  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ មិន ដៃល 
មាន ចៃត ន ណា មួ យ  បោះ បង់ ភ្ញៀវ 
ដៃល ធា្លាប់  ជឿ ខ្ញុំ មា្ចាស់ បំណុល ដៃល 
គាត ់ធា្លាប ់ ជយួ ខ្ញុ ំម្តង ណា ឡើ យ ។   តាងំ 
ពី   ១០  ខៃមុន មក ម្លៃ៉ះ  ខ្ញុំ បាន ទទួល 
យោ ប ល ់ថា  លក ់កៃមុ ហ៊នុ នៃះ  ឲៃយ អ្នក- 
ដ ទៃ ទៅ  បៃកាស កៃស័យ ធន ទៅ   ហើយ 
ខ្ញុំ បាន រួច ខ្លួន ។   នៅ ពៃល ផ្ទៃរ ទៃពៃយ- 
សមៃបត្តិ ដៃល មាន ទៅ ឲៃយ អ្ន ក មាន ដទៃ 
ទៅ  ដើមៃបី គៃ ប្ត ឹង មក មាន អ្នក ជួយ ការ- 
ពារ។   ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ អត់ ទៃ   ខ្ញុំ សុខ ចិត្ត   ឲៃយ គៃ 
ប្តឹង  ពៃះ យើង ជំ ពាក់ គៃ  យើង សង 
គៃ មិន ទាន់   គៃ ប្តឹង មាន អី ខុស ។  ភ្ញៀវ 
គាត់ ទិញ ដី យើង   គាត់  មិន ទាន់ បាន 
ប្លង ់  គាត ់ប្តងឹ យើង  មា ន អ ីខសុ ប៉ ុន្តៃ បើ 
យើ ង រត់ ចោល   គឺ យើង ខុស » ។ 

 លោក ឈ ី ចរយិា   កាល ពមីៃសលិ មញិ   
មិន អាច ទាក់ ទង សុំការ អតា្ថា ធិ បៃបា យ   
បាន ទៃ ពៃះ ទរូ សព័្ទ របស ់លោក   មនិ 
អាច ទាក់ ទង បាន ។  

 លោក   យិន   សៃង   អ្នក នំ ពាកៃយ 
តុលា ការ   ខៃត្ត សៀម រាប  មិន អាច សុំ 
ការ បញ្ជាក់ ជុំ វិញ ពាកៃយ បណ្តឹង របស់ 
ជន រង គៃះ  ដៃល បាន ដាក់ កាល ពី 
អំឡុង ខៃ មីន   បា ន ទៃ   ពៃះ តៃ លោក  
បាន ចុច បិទ ទូរ ស័ព្ទ ៕ 

អគ្គរាជទូតជបុ៉នលោកMikami Masahiro ជួបលោកហុ៊ន សេន កាលពីថ្ងេ១២ កុម្ភៈ នៅវិមនសន្តភិាព។ រូបថត SPM

ពលរដ្ឋមួយចំនួនស្វង្រកផ្នក្ច្បាប់ជួយដោះស្យសំណងពីកុ្មហុ៊ន«ឋានព្ះឥន្ទ»



ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  

សូវិសា ល
អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់សា៊ាងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

កា រ�និពន�  ព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
�៉្រគុណមករា

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌ម ន សេដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់សា យ

កា រ�និពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ាឡា

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

កា រ�និពន�   គេហទំព័រ
លា ង� ន់ណ រា�

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគនា�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លា,�្រតកីឡា ,ជិនណ ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី

កា រ�រូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហា៊ានរង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េកចា យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េកចា យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រជ្រសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា៊ាងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� គេហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  មេ�   ខូ អិល ធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សងា�ត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សងា�ត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

ក្រសួងយុត្តិធម៌ដាក់ឲ្រយដំណើរការគ្រហទំព័រផ្លវូការរបស់ក្រសួង
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នពំេញៈក្រសួងយុត្ដិធម៌កាល
ពីថ្ង្រចន្ទម្រសិលមិញបានជូន-
ដណំងឹស្ដីពីការដាក់ឱ្រយដណំើរ-
ការសាកល្របងគ្រហទំព័រ(Web-
site)ផ្លវូការរបស់ក្រសងួដ្រល
ជាការបូកបន្ថ្រមលើគ្រហទំព័រ
ហ្វ្រសប៊កុនិងត្រឡ្រក្រមដ្រល
មានស្រប់ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌-
មាន ពីវិស័យយុត្ដិធម៌ ឱ្រយបាន
ទលូំទូលាយពិស្រសសមិទ្ធផល
ការងារកំណ្រទម្រង់ច្របាប់ប្រព័ន្ធ
យុត្ដធិម៌ទៅដល់សាធារណជន។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនាំ-

ពាក្រយក្រសងួយតុ្តិធម៌បានថ្ល្រង
កាលពីម្រសលិមញិថាគោលដៅ
ន្រការដាក់ដំណើរការវ្របសាយ
ន្រះគឺជាការគួបផ្រសំបន្ថ្រមទៅ
លើគ្រហទំព័រហ្វ្រសប៊ុកនិង
បណ្ដាញសង្គមផ្រស្រងៗ  ដ្រល
ក្រសួងយុត្ដិធម៌មាននាព្រល
បច្ចបុ្របន្ន។វ្របសាយន្រះបង្កើត
ឡើងក៏ដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
ក្នងុការផ្រសព្វផ្រសាយនូវព័ត៌មាន
ផ្រស្រងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យ
យុត្ដិធម៌ជាពិស្រសពាក់ព័ន្ធទៅ
ដល់សមិទ្ធផលការងារកំណ្រ-
ទម្រង់ច្របាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌
របស់ក្រសួងយុត្ដិធម៌។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«វ្របសាយ

ន្រះក៏ចូលរួមក្នុងការអប់រំ និង
ផ្រសព្វផ្រសាយច្របាប់ទៅដល់សាធា-
រណជនឱ្រយបានជ្របផងដ្ររ។
វ្របសាយន្រះទៅថ្ង្រមុខនឹងមាន
ការផ្រសព្វផ្រសាយទៅលើសាលក្រម
សាលដីកា គំរូរបស់តុលាការ
ដើម្របីឱ្រយសាធារណជនបាន

ជ្របបានយល់ ហើយក្រុម
នសិ្រសតិបញ្ញវន្តក៏អាចមានមូល-
ដា្ឋានក្នុងការស្រវជ្រវ»។
ស្រចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ-

ដាក់ឱ្រយដំណើរការសាកល្របង
គ្រហទពំរ័របស់ក្រសងួយតុ្តិធម៌
កាលពមី្រសិលមញិបានឲ្រយដងឹថា
ក្រុមការងារអភិវឌ្រឍគ្រហទំព័រ
ក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់ឱ្រយ
ដំណើរការសាកល្របងនូវគ្រ-
ហទពំរ័ផ្លវូការរបស់ក្រសងួតាម
រយៈតំណភា្ជាប់www.moj.
gov.kh។ស្រចក្ដីជូនដំណឹង
បញ្ជាក់ថា៖«អាស្រយ័ដចូបាន
ជម្របជូនខាងលើសូមសាធា-
រណជនម្រតា្តាជ្របហើយក្រមុ
ការងារយើងខ្ញុំរីករាយរង់ចាំ
ទទួលយោបល់ក្រលម្អនានាពី
បងប្អូន»។

លោកមា៉ាលីននៅក្នុងសន្និ-
សីទសារពត័ម៌ានស្ដពីី«វឌ្រឍន-
ភាពនិងទិសដៅការងារបន្ដរបស់
ក្រសួងយុត្តិធម៌» ដ្រលរៀបចំ
ដោយអង្គភាពអ្នកនំាពាក្រយរាជ-
រដា្ឋាភបិាលកាលពីថ្ង្រទី២៥ខ្រ
មីនា ឆ្នាំ២០២០ បានថ្ល្រងថា
ក្រសងួយតុ្ដធិម៌គឺជាសា្ថាបន័ន្រ
អំណចនីតិប្រតិបត្ដិដ្រលគ្រប់-
គ្រងដោយរាជរដា្ឋាភិបាល។
ក្រសួងន្រះជាសា្ថាប័នមានភារ-
កិច្ចសំខាន់រៀបចំតាក់ត្រងច្របាប់
រៀបចំក្របខ័ណ្ឌគោលនយោ-
បាយសម្រប់តុលាការអនុវត្ដ
និងតាមដានការអនុវត្ដច្របាប់និង
ការអនុវត្ដគោលនយោបាយ
ដ្រលបានដាក់ច្រញទៅនោះ។
លោកពន្រយល់ថា៖«បាននយ័

ថារៀបចំច្របាប់ហើយដាក់ឱ្រយ

អនវុត្ដហើយតាមដានមើលថា
តើការអនុវត្ដនោះបានគ្រប់ជ្រុង-
ជ្រយមានប្រសិទ្ធភាពដ្ររឬ
អត់?បើមិនបានគ្រប់ជ្រងុជ្រយ
មិនមានប្រសិទ្ធភាពទ្រដោយ-
សារមូលហ្រតុអ្វី?ដោយសារ
ច្របាប់នោះមិនល្អដោយសារ
នៅខ្វះខាតច្របាប់អ៊ីចឹងត្រូវធ្វើ
ច្របាប់ថ្មីឬមួយក៏ត្រូវក្រសម្រួល
ច្របាប់ចាស់ឬមួយក៏លុបច្របាប់
ចាស់ចោលជាដើមទាំងន្រះគឺ
ជាការងាររបស់ក្រសួងយុត្ដធិម៌
មិនម្រនទៅសម្រចក្ដីឱ្រយអ្នក-
ណឈ្នះអ្នកណចាញ់ឬក៏បងា្គាប់
តុលាការឱ្រយសម្រចប្របន្រះ
ប្របនោះទ្រ»។
លោកមា៉ាលីនបានបញ្ជាក់

ថាក្នុងរយៈព្រលប្រមាណ
៤ខ្រកន្លងទៅន្រះពាក់ព័ន្ធទៅ

នឹងស្រវាយុត្តិធម៌ដ្រលផ្ដល់
ដោយតួអង្គតុលាការដ្រល
ក្រសួងយុត្ដិធម៌បានធ្វើ កំពុង
ធ្វើនងិបន្តធ្វើទៅមខុទៀតនោះ
រួមមានការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌ
ច្របាប់ ដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក្រមរដ្ឋ-
ប្របវ្រណីនិងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្រប-
វ្រណីច្របាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គ-
ការចាត់តំាងតុលាការច្របាប់ស្ដីពី
លក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជ-
អាជា្ញានិងច្របាប់សម្រប់រៀបចំ
និងការប្រព្រតឹ្ដទៅន្រឧត្ដមក្រមុ-
ប្រឹក្រសាន្រអង្គចៅក្រមជាដើម
ដ្រលទំាងន្រះគឺជាច្របាប់គោល។
លោកបានឲ្រយដឹងថាក្រពីន្រះ

ក្រសួងមានភារកិច្ចត្រូវរៀបចំ
ច្របាប់មួយចំនួនទៀតដើម្របី
អាចឱ្រយតុលាការបំព្រញតួនាទី
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានព្រញ-
ល្រញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
ហើយមានប្រសិទ្ធភាព។
លោកមា៉ាលីនបញ្ជាក់ថា៖

«បច្ចបុ្របន្នន្រះក្រសងួកពំងុរៀប-
ចំច្របាប់លក្ខន្តិកៈចំនួន៣គឺ
លក្ខន្តកិៈក្រឡាបញ្ជីលក្ខន្តកិៈ
សាការី និងលក្ខន្តិកៈអាជា្ញា-
សាលា។ក្រសងួកក៏ពំងុពនិតិ្រយ
មើលច្របាប់ និងលក្ខន្តកិៈពាក់-
ព័ន្ធនឹងម្រធាវីផងដ្ររដ្រល
ច្របាប់ន្រះមានហើយ ប៉ុន្ដ្រជា
ច្របាប់ចាស់ត្រូវការធ្វើបច្ចុប្របន្ន-
ភាពនងិទនំើបកម្មឱ្រយស្របទៅ
តាមបរិបទនាព្រលបច្ចុប្របន្ន
ន្រះ។ជាទិសដៅទៅមុខទៀត
ក្រសួងនឹងសម្រចនូវច្របាប់
លក្ខន្តិកៈទាំងន្រះឱ្រយបាននៅ
ក្នុងអាណត្ដិន្រះ»៕

 គឹម   សារុំ   

សៀម របៈ ចៅក្រមសុើបសួរន្រ
សាលាដំបូងខ្រត្តសៀមរាបបាន
សម្រចឃុំខ្លនួបរុសមា្នាក់កាលពីថ្ង្រទី៥
ខ្រម្រសាពីបទឃាតកម្មដោយច្រតនា
ក្រយពីជនសង្រសយ័បានចាក់សាងំដតុ
សមា្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លនួដោយហ្រតុរឿង
ប្រចណ្ឌ។
 រឿងន្រះបានកើតមានឡើងនៅភូមិ

ស្រះខា្វាវឃុំត្រប្រងស្រកុបនា្ទាយស្រីខ្រត្ត
សៀមរាបកាលពីថ្ង្រទី៤ម្រសាក្រយ-
មកកងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្តសៀមរាប
បានចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការភា្លាមៗ
ក្រយពីកើតហ្រតុ។
លោក យិន ស្រង អ្នកនាំពាក្រយ

តុលាការខ្រត្តសៀមរាបបានឲ្រយដឹងពី
ម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យឈ្មោះ តាត
គង់អាយុ៤៥ឆ្នាំត្រូវបានលោក សុិន

សងា្ហាជាចៅក្រមសុើបសរួសម្រចចោទ
ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដោយច្រតនា
តាមបញ្ញត្តិមាត្រ២០០ន្រក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
និងបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារខ្រត្ត
សៀមរាបនៅថ្ង្រទី៥ម្រសាឆ្នាំ២០២០។
លោកប្រប់ថា៖«ជនមា្នាក់នោះត្រូវ

បានចៅក្រមសុិនសងា្ហាចោទប្រកាន់
រួចហើយពីម្រសិលមិញ(ថ្ង្រទី៥ម្រសា)
និងបានឃុំខ្លួនគាត់ហើយដ្ររ»។
យោងមាត្រ២០០ន្រក្រមព្រហ្ម-

ទណ្ឌន្រះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញ
ថាជនសង្រស័យពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទ-
ល្មើសម្រននោះនឹងត្រូវតុលាការផ្តនា្ទា-
ទោសជាប់ពន្ធនាគារ១ជីវិត។
លោកគីសំប៊ុនម្របញ្ជាការកងរាជ

អាវុធហត្ថស្រុកបនា្ទាយស្រីបានឲ្រយដឹង
កាលពីម្រសិលមិញដ្ររថាស្រ្តីរងគ្រះ
ឈ្មោះជាសាវីអាយុ៣៧ឆ្នាំចំណ្រក
ជនបង្កជាប្តីឈ្មោះតាត គង់ជាមន្រ្តី

យោធាមានតួនាទីអនុស្រនីយ៍ឯកជា
ជំនួយការ របស់អង្គភាពវរស្រនាតូច
ការពារអាកាស ន្រកងពលធំអន្តរា-
គមន៍ល្រខ២ មានទីតាំងឈរជើងនៅ
ចណំចុក្របាលរហាលក្នងុឃុំត្រប្រងស្រកុ
បនា្ទាយស្រី ខ្រត្តសៀមរាបនិងមាន
លំនៅភូមិស្រះខា្វាវឃុំត្រប្រងស្រុក
បនា្ទាយស្រីខ្រត្តសៀមរាប។
លោកគីសំប៊ុនបានឲ្រយដឹងថាជន

សង្រស័យបានយកដបសំាងទៅចាក់ដុត
ប្រពន្ធដ្រលកំពងុដ្រកក្នងុអង្រងឹក្រយ
ពីទទួលបានទូរស័ព្ធពីបុរសមា្នាក់បាន
អះអាងថាបានធា្លាប់ដ្រកជាមួយស្ត្រីរង-
គ្រះតាងំពីឆ្នាំ២០១៩។ភ្លើងបានឆ្រះ
លើស្រ្តីរងគ្រះដ្រលកំពុងដ្រកក្នុង
អង្រឹងបណ្ដាលឲ្រយរលាករលួយព្រញ
ខ្លនួរឯីជនសង្រសយ័ជាប្តីក៏ត្រវូភ្លើងឆប-
ឆ្រះត្រវូក្របាលនិងត្រចៀកខ្លះដ្ររ។ភា្លាមៗ
នោះយោធាដ្រលនៅក្នងុបនា្ទាយន្រកង-

ពលធំអន្តរាគមន៍ល្រខ២នាំគា្នាជួយ
ពន្លត់ភ្លើងនិងជួយសង្ក្រះស្រ្តីរងគ្រះ
និងជនសង្រស័យដឹកយកទៅមន្ទរីព្រទ្រយ។
លោកថា៖«អង្រងឹនោះជរ័ហើយត្រវូ

ភ្លើងឆ្រះទៀតដូចគ្រដុតថង់បា្លាស្ទិក
បន្តក់លើសាច់មនុស្រសអ៊ីចឹងគឺវាឆ្រះរុំ
ជាប់នឹងសាច់ត្រម្តង»។
លោកគីសំបុ៊នប្រប់បន្តថាស្រ្តីរង-

គ្រះត្រូវបានដឹកយកទៅសង្គ្រះនៅ
មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រកស្រុកបនា្ទាយស្រីត្រ
ដោយសារសា្ថានភាពភ្លើងរលាកខា្លាំង
ព្រកបានដាច់ខ្រយល់សា្លាប់នៅមន្ទីរព្រទ្រយ
ក្រយពីសម្រកបាន១យប់រីឯជន-
សង្រស័យជាប្តីក៏ត្រូវយោធាក្នុងបនា្ទាយ
យកទៅព្រយាបាលនៅមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក
ស្រុកបនា្ទាយស្រីដ្ររត្រយោធាបានប្រ-
គល់ជនសង្រស័យមកឲ្រយកមា្លាំងកងរាជ-
អាវុធហត្ថរបស់លោកយាមកាមដើម្របី
ព្រយាបាលរបួស៕

បុរស ម្នាក់ កំពុង បើក មើល គេហ ទំព័រ    កេសួង យុត្ត ិធម៌  ដេល ទើប ចាប់ ផ្តើម បើក ដំណើរការ។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

តុលាការឃំុខ្លនួបុរសម្នាក់ពីបទឃាតកម្មដោយច្រតនារឿងដុតសម្លាប់ប្រពន្ធ
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ភ្នំពេញៈ អាជីវកម្ម តម្បាញ 
សតូ ្ ហលូ ផាមងួ នងិ កម្ាខ្មរ្ 
ដ្ល ជា ធម្មតា ត្ង  មាន ទីផ្សារ 
ល្អ ខ្លាងំ នៅ   ពល្   ពធិ ីបណុយ្  ចលូ 
ឆ្នា ំ ខ្មរ្ ជតិ ចលូ មក ដល ់នោះ  នា   
ព្ល ន្ះ កំពុង ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង- 
គហំកុដល្   ធ្វើ ឲយ្ អ្នក  ក្នងុ វសិយ័ 
ន្ះ  ព្ួយ បារម្ភ យ៉ាង ខ្លាំង  ។ 

ពធិ ីបណុយ្ ចលូ ឆ្នាខំ្មរ្   នងឹ  មក 
ដល ់នា សបា្តាហ ៍កយ្ គ ឺ ចាប-់ 
ពី  ថ្ង្ ទី១៣ ដល់ ថ្ង្ទី ១៦ ខ្ 
មស្ា ដ្ល ជា រៀង រាល ់ឆ្នា ំ នៅ 
ពល្ ចលូ ឆ្នា ំថ្ម ី ជតិ ចលូ មក ដល ់ 
ប្ជាជន ខ្ម្រ ត្ង ត្ នាំ គ្នា ទិញ 
ហូល ផាមួង និង សុឹង  ជា ដើម  
យក  ទៅ ជនូ ឪពកុ មា្តាយ នងិ បង- 
ប្អនូ  សមប្ ់ ប្ើ បស្ ់ក្នងុ ពល្  
ចូល ឆ្នាំថ្មី ត្ ឆ្នាំ ន្ះ គឺ មិន មាន 
សកម្ម ភាព ប្ប ន្ះ ទ្ ព្ះ 
ការ  បារម្ភ ពីការ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ។

អ្នក ស្ ីច្ន សុភាព សា្ថាបនកិ 
និង ជា ប្ធន សមាគម កីតម្បាញ  
ខ្ម្រ បាន ប្ប់ ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ង្ ចន្ទ ថា បច្ចុប្បន្ន  ន្ះ 
អាជីវកម្ម ទាក់ ទង  នឹង  ការ លក់ 
ផលិត ផល ពី តម្បាញ ខ្ម្រ  ដ្ល 
មាន  ដូច ជា ក្មា ផាមួង សុឹង  
នងិ ហលូ ជា ដើម កពំងុ ធ្លាក ់ចុះ 
យ៉ាង ខ្លាងំ  ។ អ្នក ស្ ីលើក ឡើង 
ថា  កាល ពី មុន នៅ ព្ល ដ្ល 
រដវូ បណុយ្ ទាន នងិពធិ ីរៀប អា- 
ពា ហ៍ ពិពាហ៍ ជិត ចូល មក ដល់  
ទាំង អ្នក លក់ និង អ្នក ត្បាញ គឺ 
មាន ភាព មមា ញឹក ខ្លាំង  ប៉ុន្ត្ 
នៅ  ឆ្នា ំន្ះសកម្ម ភាព ទាងំ អស ់
នោះ មិន មាន ទៀត ទ្ ។

អ្នក ស្ ីថ្លង្   ថា៖ «ការ លក ់នា 

អំឡុង មុន ព្ល ចូល ឆ្នាំ ខ្ម្រ នៅ 
ពល្ ន្ះ  បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពល្ 
ដូច គ្នា  ឆ្នាំ ២០១៩ គឺ ធ្លាក់   ចុះ 
ប្មាណ   ៨០  ភាគ រយ »។  

បើ តាម អ្នក ស្ ីសភុាព កាល- 
ពី  ឆ្នាំ មុន  នា អំឡុង មុន ចូល ឆ្នាំ 
ខ្ម្រ ក្នុង ១ ខ្ អ្នក ស្ី អាច លក់ 
ផលិត ផល ពី តម្បាញ បាន ពី 
៤០០-៥០០  សំពត់ ។ 

អ្នក ស្ ី បន្ត   ថា៖ « តាម ពតិ ទៅ 
ការ លក់ បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្លាក់ ចុះ 
តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ មក ម្ល្៉ះ ប៉ុន្ត្ វា  

រឹត ត្ ធ្ងន់ បន្ថ្ម ទៀត នា ព្ល 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ រីក រាល ដាល   
កាន់ ត្ខ្លាំង នា ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ 
ចុង ក្យ ន្ះ » ។  

ដោយសារ តមូ្វ ការ ប្ើ បស់្  
មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង បច្ចុប្បន្ន 
ការផលតិ ក ៏ត្វូ ផា្អាក សកម្ម ភាព 
ផង ដ្រ ។ អ្នក ស្ី សុភាព បាន 
និយយ ថា៖« ជា មួយ នឹង ការ- 
លក់ ធ្លាក់  ចុះ ន្ះ ខ្ញុំ  ក៏ បាន ជំរុញ 
ឲ្យ សមាជិក  ក្នុង សមាគម របស់ 
ខ្ញុ ំ  ផា្អាក សកម្ម ភាព តប្ាញ ជាង ៣ 

សបា្តាហ៍ មក ហើយ » ។
អ្នក ស្ី សាន វណ្ណារី មា្ចាស់ 

ហាង Silk House ដ្ល មាន  
លក ់វត្ថ ុអនសុស្ាវរយី ៍ នងិ សម្លៀក-  
បពំាក ់ ធ្វើ ព ីសតូ ្ហលូ នងិផា- 
មួង បាន ប្ប់ថា វិបត្តិ ន្ ការ- 
ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន ធ្វើ ឲ្យ 
អាជីវកម្ម  របស់គត់  ធ្លាក់   ដល់  
សូន្យ  ព្ះ ត្   អតិថិជន ភាគ- 
ច្ើន  របស ់គត ់គ ឺជា ភ្ញៀវ ទស្-
ចរ បរទ្ស។  អ្នក ស្ី   ថ្ល្ង ថា៖ 
«ន្ះ ជា ដំ  ណក់កាល លំបាក 

បផំតុ  ដោយ មាន ផលតិ ផល ជា 
ច្ើន នៅ សល ់ក្នងុ ស្តកុ បើ ទោះ 
ប ីខ្ញុ ំពយ្ាយម បើក លក ់តាម រយៈ 
អនឡាញ បន្ថ្ម ក៏ ដោយ » ។

អ្នក ស្ី បន្ត ថា បើ វិបត្តិ ន្ះ 
អូស បនា្លាយ ព្ល យូរ ទៅ មុខ 
ទៀត  អ្នក ស្ី នឹង ត្ូវ ជួប ប្ទះ 
បញ្ហា កាន់ ត្ ធ្ងន់ ធ្ងរ  ហ្តុ ន្ះ 
អ្នក ស្ ីស្នើ ឲយ្ អាជា្ញាធរ ក ៏ដចូ ជា 
សា្ថាបន័ហរិញ្ញវត្ថ ុ នានា សមូ ជយួ 
ពិនិត្យ លទ្ធ ភាព ក្នុង ការ ផ្តល់ 
ប្ក់ កម្ចី ឲ្យ បាន  កាន់ ត្ ធំ ទូ-

លាយ បន្ថ្ម ទៀត សម្ប់  អា-
ជីវកម្មខ្នាត តូច  និង មធ្យម   ។ 

ទោះ យ៉ាង ណ ក្នងុ ដណំក-់ 
កាល ដ ៏លបំាក ន្ះ មា្ចាស ់អាជវី- 
កម្ម ទាងំ ២ ខង លើ សទុ្ធ ត ្បាន  
អះអាង  ថា ពួក គត់ កំពុង  ព្យា - 
យម ដោះ ស្យ បញ្ហា តាម 
រយៈ ការ យក ផលិត ផល   ដ្ល 
មាន មក ដរ្ ជា មា៉ាស ់នងិ សមា្ភារ 
ប្ើ ប្ស់ ក្នុង ផ្ទះ    ដ្ល មាន 
គុណភាព ល្អ សម្ប់ ដាក់ លក់ 
ផង ដ្រ ។ ការ ធ្វើ ប្ប ន្ះ គឺ 
ដើម្បី ជួយ ទ្ ទ្ង់ដល់ ដំណើរ- 
ការ របស់ ក្ុមហ៊ុន ជា ពិស្ស 
ដើម្បី ចៀស វាង ការកាត់ បន្ថយ 
បុគ្គលិក  ។ 

មា្ចាស់ ហាង កាត់ ដ្រ មួយ ក្នុង 
ខណ្ឌស្ន សុខ លោក ចិន 
សុភា បាន និយយថា មិន តឹ្ម-  
ត្ ការ លក់ ផលិត ផល សូត្ 
ហូល និង ផាមួងធ្លាក់ ចុះ   ទ្ 
សមូប្ ីត ្ហាង របស ់លោក ក ៏មនិ 
មាន ភ្ញៀវ  ដ្រ ខណៈ ក្នុង រយៈ- 
ព្ល ដូច គ្នា ន្ះ កាល ពី ឆ្នាំ មុន 
លោក មនិ មាន ពល្ កាត ់ឲយ្ ភ្ញៀវ  
ឡើយ។ លោក បាន និយយ 
ថា៖ « ពល្ ន្ះ កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ខ្ញុ ំ
មនិ ទទលួ ភ្ញៀវ   ទ ្ព្ះមនិមាន 
ព្ល កាត់ ឲ្យ គ្ ឡើយ » ។

បើ យោង តាម របាយការណ៍   
យទុ្ធសាស្្ត សតូ ្ជាត ិឆ្នា២ំ០- 
១ ៦-  ២០២០ ការ ផលតិសរស ្
សូត្ នៅ កម្ពុជា មាន បរិមាណ 
ត្ឹម  ត្   ១  ភាគរយ ប៉ុណ្ណាះ  ន្ 
តម្ូវ ការ ប្ើប្ស់ សរុប ក្នុង 
ស្ុក ខណៈ ការ នាចំូល មាន បរិ- 
មាណ រហូត ដល់  ៩៩  ភាគរយ 
ដ្ល ស្មើ នឹង ជាង  ៤០០តោន  
ក្នុង  ១ ឆ្នាំ ៕ LA

តពី ទំព័រ  ១...លោក បន្តថា រដា្ឋា ភិ- 
បាល កម្ពុជា កំពុង ខិត ខំ ប្ឹង ប្ង ក្នុង 
ការទាក ់ទាញ វនិយិោគនិនៅ ក្នងុ ស្កុ 
និង  បរទ្ស  និង  លើក ទឹក ចិត្ត ចំពោះ 
ការ  វិនិយោគ លើ គម្ង បង្កើត រោង - 
ចក្ផលិត  និង ក្ច្ន្ ម្ហូប អាហារ និង 
ភស្ជ្ជៈ  គប្ ់បភ្ទ្  ដើមបី្  កាត ់បន្ថយ 
ការ   នាំ ចូល មក កម្ពុជា ។ 

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ « ជាការពិត  
ផលិតផល ស្ បៀរ មិន ម្ន ជា ផលិត- 
ផល  ចា ំបាច ់នោះ ទ ្ប៉នុ្ត ្បស្និ បើ  ជា 

តម្ូវការ   ទាំង ទីផ្សារ ក្នុង ស្ុក  និង 
ទផីស្ារ  នាចំញ្  នៅ ត ្មាន  នងិ អាច ធ្វើ 
ការ ប្កួត ប្ជ្ង បាន  កម្ពុជា គួរ ត្ 
អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ បង្កើត   រោង ចក្ 
ប្ភ្ទ ន្ះ តាម លទ្ធភាព ន្ ការ វិនិ-
យោគ ជាក់ ស្ត្ង »។

លោក បន្ថម្ ថា បច្ចប្ុបន្ន ក្ ពីស្- 
បៀរ កម្ពជុា ក ៏មាន ផលតិ ភស្ជ្ជៈ ផស្ង្ 
ទៀត ដ្ល មិន ម្ន គ្ឿង ស្វឹង  ដ្រ 
ដើម្បី ជំនួសឲ្យ ការ នំា ចូល  ដូច ជាទឹក- 
ក្ូ ច ទឹក ផ្ល្ ឈើ ទឹក បរិសុទ្ធ ជាដើម។

លោក លមឹ ហង្ អន ុបធ្ន សភា 
ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុា  បាន នយិយ   ថា ជា 
ទូទៅ  កុ្មហ៊ុន ដ្ល ទទួល បាន ការ- 
អនុ ម័ត   ពី ក្ុមប្ឹក្សា អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា  
មាន រយៈ ពល្  ១ឆ្នា ំសមប្ ់អភវិឌឍ្ន ៍
គម្ង របស់ ខ្លួន  ប្សិន បើ ខក ខន 
ក្នុង  រយៈ ព្ល កំណត់ ន្ះ  ក្ុមហ៊ុន  
ត្ូវ ដាក់ ស្នើ សុំ អនុម័ត ជា ថ្មី ទៀត ។ 

លោក ថ្ល្ង ថា៖ «  ខ្ញុំ យល់ ថា  ការ- 
 វិនិ យោគ លើ គម្ង រោង ចក្ ផលិត 
ស្  បៀរ ន្ះ មក ពី ក្ុមហ៊ុន   មើល  ពី 

តម្វូ ការ ខ្ពស ់នៅ ស្កុ យើង ពម្ ទាងំ 
ផលិត សម្ប់ នាំ ច្ញ »។

 យោង តាម របាយការណ៍   ក្សួង  
ឧស្សាហកម្ម វិទ្យា សាស្ត្ បច្ច្ក  វិទ្យា  
និង នវានុវត្តន៍ ដ្ល ផ្តល់ ឲ្យ  ភ្នំព្ញ- 
ប៉ុស្តិ៍  កាលពី ថ្ង្ ចន្ទ  បច្ចុប្បន្ន ក្ុម ហ៊ុន 
ផលិត ស្ បៀរ និង ភ្សជ្ជៈ ដ្ល ចុះ 
បញ្ជីនៅ ក្សួង  មាន ចំនួន ១០ គឺ 
ក្មុហ៊នុ Ana Water and Smiler 
Beverage Co.,Ltd ក្មុ  ហ៊នុ  Asian 
Sunrise Co., Ltd ក្ុម ហ៊ុន  Cam-

bodia Brewery Ltd (CBL) ក្មុ-
ហ៊ុន  Cambrew Ltd ក្ុមហ៊ុន  
Daun Penh Food & Beverage 
Co., Ltd ក្ុមហ៊ុន  Khmer Bever-
age Co.,Ltd ក្ុមហ៊ុន  Far East 
Import Export Co.,Ltd ក្ុមហ៊ុន  
Kingdom Breweries (Cambo-
dia) Limited ក្ុមហ៊ុន  Media 
G.B Enterprise Co., Ltd និង 
ក្ុមហ៊ុន  Phnom Penh Beer 
Co., Ltd៕  LA

អាជីវកម្មផលិតផលតម្បាញខ្មរ្កំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាងំ

វិនិយោគិនក្នងុសុ្កបោះទុនជាង១៦០លានដុលា្លារសាងសង់...

ស្តេមី្នាក់ កំព៊ង អង្គយុ  តេបាញ សូតេ  ឲេយ អតិថិជន ដេល មក បញ្ជា ទិញ នៅ ក្នងុ សង្កាត់ កោះដាច់ ខណ្ឌ ជេយ ចង្វារ កាល ពី ពេល កន្លង មក ។ ហុង មិនា
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JICA ផ្តល់ឥណទាន ៥០លាន ដុលា្លារ ដល់ ហត្ថា កសិករ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ គៃឹះសា្ថាន មីកៃូ ហិ- 
រញ  ្ញ  វត្ថុហត្ថា កសិករ (HKL )   
ដៃល   ជា  កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ 
របស ់ ធនាគារ  Bank of Ay-
udhya Public Limited 
Company(Krungsri) បាន  
ទទលួ កម្ច ីចនំនួ ៥០ លាន ដលុា្លារ  
ពី ទី ភ្នាក់ងរ សហ បៃតិ បត្ ិការ 
អន្រ  ជាតិ   ជប៉ុន (JICA ) ដើមៃបី 
ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន ក្នុង 
ការ គាំទៃ ដល់ សហគៃស មីកៃូ 
ធុនតូច  និង មធៃយម  (MSME) 
នៅ ក្នុង តំបន់ ជន  បទ ។

សា្ថាប័នទាំង២បាន     ឈាន 
ដល ់  កិច្ច ពៃមពៃៀង កម្ចី                កាល ពី 
ថ្ងៃទី ២៧   ខៃមីនា  ដើមៃបី ផ្ដល់ 
មូលនិធិ ដល់ សហគៃស មីកៃូ 
ធុន តូច  និង មធៃយម  (MSME) 
នៅ តម ទីជនបទ តម រយៈ 
គម ៃង វនិយិោគ  នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
វសិយ័ ឯកជន ដៃល ពងឹ ផ្អៃក លើ 
ការ ជួយ សមៃួល សមៃប់ ការ- 
បង្កើន លៃបឿន ការ ទទួល បាន 
សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ គៃប់ៗ គា្នា នៅ 
អាសុ ី(FAIA) ។ នៃះ បើ យោង 

តម សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន 
របស់ JICA។

សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌ មាន  នៃះ 
ឲៃយ ដឹង ថា  ៩០ ភគរយ នៃ ចំនួន 
បៃជាជន ស្ថតិ កៃម បនា្ទាត ់កៃ ីកៃ 
នៅ តម ទ ីជនបទ បៃទៃស កម្ពជុា 
ដចូ្នៃះ កម្ច ីនៃះ    ដើរតនួាទ ីស ំខាន ់   
ក្នុង ការ គាំទៃ ដល់ ពួក គៃ ក្នុង ការ - 
ដាដំុះ នងិ បង្កើត ការងរ  កានត់ៃ 
ចៃើន ដើមៃប ីកាត ់បន្ថយ ភព កៃកីៃ 
ទោះ  បី គមា្លាត ហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ ធំ នៅ 
តៃ មាន ក៏ដោយ។ 

សៃចក្ដី  បៃកាស ព័ត៌មាន នៃះ 
បន្ ថា ៖ « ការ ពិត ទៅ វិស័យ 
MSME គ ឺលទ្ធភព ទទលួ បាន 
សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ មាន កមៃិត 
បាន រារាំង កំណើន  របស់ វិស័យ 
នៃះ  ។  MSME ជាចៃើន កំពុង 
ដំណើរការ ដោយ សៃ្ដី   ( ស្ដៃី 
កំពុង គៃប់ គៃង ៦២ ភគ រយនៃ 
សហគៃស មកីៃ ូ នងិ ២៦ភគ- 
រយ សហគៃស ធុនតូច និង 
មធៃយម )។  ដើមៃបី ធានា កំណើន  
របស់ MSME គឺ ជា ផ្នៃក ដ៏ សំ-
ខាន់ មួយ  នៃ ការ ផ្ដល់ អំណាច  
ដល់ ស្ដៃី »។  

លោក ហតួ អៀងតងុ បៃធាន  

នាយក បៃតបិត្ ិ HKL មនិ អាច 
ទាក់ទង សុំ ការ អត្ថា  ធិបៃបាយ 
បាន ទៃ  កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។  

បើ យោង  តម សៃចក្ ីបៃកាស  
ពត័ម៌ាន របសH់KL កម្ច ីនៃះ នងឹ 
ដើរ តនួាទ ីយ៉ាង សខំាន ់ក្នងុ ការ- 
ចូល រួម ចំណៃក  មួយ កមៃិត 
បន្ថៃម ទៀត ដល់ ខ្លួន ក្នុង ការ- 
បញ្ចៃញ ទុន ដល់ សហគៃស 
ខា្នាត តូច បំផុត   ខា្នាត តូច  និង 
មធៃយម  នៅ តម ទី ជនបទ។ 

JICA បានចុះ ផៃសាយថា   កម្ចី 
នៃះ  តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង  ដើមៃបី  

គាំទៃ ដល់ សហ គៃស   ខា្នាត តូច 
បំផុត  ខា្នាត តូច  និង មធៃយម ឲៃយ 
កាន ់តៃ រកីចមៃើន ដោយ  បង្កើត 
ឱកាស ការងរ  ធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង   
នូវ  បរិយ ប័ន្ន ហិរញ្ញ វត្ថុ ពួកគៃ 
នៅ   តម ទ ី តបំន ់ជន បទ ពៃម  ទាងំ  
កាត ់បន្ថយ ភព កៃកីៃ នងិ ភព- 
ខសុ គា្នា នៃ កមៃតិ ជវីភព  ពតីបំន ់
មួយទៅតំបន់មួយទៀត ។

JICA  បនថ្ា     អ្វ ីដៃល ស ំខាន ់ 
នោះ គឺ ការ រីក ចមៃើន   របស់    
MSME ដៃល ជា  ផ្នៃក មួយ ដ៏ 
សខំាន ់ក្នងុ ការ លើក កម្ពស ់សៃ្។ី 

ដូច្នៃះ បៃក់ កម្ចី នៃះ នឹង ជួយ  
លើកកម្ពស់ កំណើន  សៃដ្ឋកិច្ច 
បៃកបដោយ ចីរភព   សៃប តម 
គោល  ដៅ អភិវឌៃឍន៍ ។  

បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ៨២ភគ រយ  នៃ 
អតិថិជន របស់ហត្ថា កសិករ 
លមីតីធតី គ ឺមក ព ីតបំន ់ជនបទ 
និង ៦១ភគ រយ នៃ ឥណទាន 
តៃូវ បាន ផ្ល់ ជូន ទៅ ឲៃយ អតិថិ- 
ជន   ជា  ស្ៃ។ី  ដចូ នៃះហើយដើមៃប ី 
ឆ្លើយ តប ទៅ នងឹ តមៃវូការ របស ់
អតិថិជន លើ សៃវា ហិរញ្ញវត្ថុ 
ហត្ថាកសកិរ មាន ការយិលយ័ 
សាខា ចំនួន១៧៧ នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស ដើមៃបី ផ្ល់ ជូន នូវ ភព 
ល្អ បៃសើរ នៃ បរិយប័ន្ន ហិរញ្ញ-
វត្ថុ និង សៃវា ហិរញ្ញវត្ថ ុដ៏ សមៃបូរ 
បៃប រួមមាន សៃវា ឥណទាន 
សៃវា  បៃក ់បញ្ញើ សនៃស ំសៃវា ផ្ទៃរ 
បៃក ់ក្នងុ សៃកុ សៃវា បើក បៃក ់
បៀវតៃសរ៍ សៃវា  ATM និង សៃវា 
ធនាគារ ចលត័ ដល ់សហ គៃស  
ខា្នាត តូច បំផុត ខា្នាត តូច និង 
មធៃយម  និង អតិថិជន ផៃសៃងៗ 
ទៀត  នៅ ទទូាងំ ២៥ ខៃត/្កៃងុ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។

កាល ពី ថ្ងៃទី៣ ខៃមៃសា រដា្ឋា- 

ភបិាល បាន ចាប ់ផ្ដើម ដណំើរ ការ 
ជាផ្លូវការ ធនាគារ សហ គៃស  
ធុន តូច និង មធៃយម ជាមួយ នឹង 
ទនុ វនិយិោគ ដបំងូ  ១០០ លាន 
ដលុា្លារ ដើមៃប ីផ្ដល ់ហរិញ្ញបៃបទាន 
សមៃប ់សហគៃស ធនុតចូ នងិ  
មធៃយម ( SME)។

របាយការណ ៍របស ់សហបៃតិ-
បត្កិារ ហរិញ្ញវត្ថ ុអនរ្ជាត ិដៃល 
បានចៃញ ផៃសាយ កាល ពីខៃសីហា  
បាន បា៉ាន ់បៃមាណ ថា តមៃវូការ 
ដៃល មនិ បាន ឆ្លើយតប សមៃប ់
ឥណទាន  ពី សហគៃិន ស្ដៃី មាន 
ចំនួន  ៤,២ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  
ស្មើ  នឹង ជិត  ៦៣ ភគរយ នៃ 
ថវិកា ជាតិ  ៦, ៧ ពាន់ លាន ដុ-
លា្លារ របស ់បៃទៃស កម្ពជុា សមៃប ់
ឆ្នាំ ២០១៩។  

ធនាគារ អភវិឌៃឍន ៍ជនបទ  នងិ 
កសិ កម្ម   (ARDB) ដៃល គៃប់- 
គៃង  ដោយ រដ្ឋ  កាល ពី ខៃ មុន ក៏ 
បានចាប់ ផ្ដើម ដំណើរការ មូល - 
នធិ ិ ៥០ លាន ដលុា្លារ  ដើមៃប ីបង្កើន  
លទ្ធ ភព ទទលួ បាន ឥណទាន 
សមៃប់ សហគៃស ធុនតូច 
និង មធៃយម  (SME) ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម ក្នុង សៃុក ៕ LA

ការ ហាល តៃ ីងៀត របស់ អាជីវករ ក្នងុ ខណ្ឌឫសៃសីកៃវ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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សិង្ហបុរីៈតម្លៃ បៃង ធ្លាក់ចុះ វិញ  នៅថ្ងៃ  
ចន្ទ បន្ទាប់ពី កិច្ចបៃជំុ ដើមៃបី ពិភា កៃសា  
បន្ថយ ផលិត កម  ្ បៃង រវាង បៃទៃស ជា 
សមាជិក    អង្គការOPEC និង សម្ពន័្ធ មិត្ត  
របស់ខ្លួន តៃូវ បាន  ពនៃយារ ដៃល ធ្ ើ  ឲៃយ 
សៃអាប់ ចំពោះ ក្តសីងៃឃឹម  នៃ  ការ កាត់ - 
បន្ថយ ផលិត កម្   ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ទី ផៃសារ 
បៃង ដៃល ធ្លាក់ចុះ បណ្តាល មក ពី  វីរុស  
កូ រូ៉ ណ។ 

ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង ឆៅ មា៉ាក West 
Texas Intermediate (WTI) របស់ 
អាមៃរិក បាន ធ្លាក់ចុះ វិញ ចំនួន ៨ ភាគ- 
រយ  នៅ ពៃល បើក ការ ជួញ ដូរ ក្នងុ ទីផៃសារ  
អាសីុ បុ៉ន្តៃ បាន ស្ទះុ ងើប វិញ ខ្លះ ហើយ 

កំពុង ជួញ ដូរ ក្នុងតម្លៃ ទាប ជាង ៥,៧ 
ភាគរយ នៅតៃមឹ២៦,៧២ដុល្លារ ក្នងុ 
១បារ៉ៃល ។ 

ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង ឆៅ អន្តរជាតិ 
មា៉ាក Brent បាន ធ្លាក់ ចុះ ៤,៣ភាគរយ 
ដោយ  ជួញ ដូរ តៃមឹ តម្លៃ៣២,៦៤ដុល្លារ 
ក្នងុ មួយ បារ៉ៃល។ 

តម្លៃ បៃង បាន ធ្លាក់ចុះ ដល់ កមៃិត 
ទាប មិនដៃល បៃទះ ជា ចៃើន  ឆ្នា ំដោយសារ  
ការរីក រាល ដាល វីរុស កូ រូ៉ ណ និង សង្គៃម  
តម្លៃ រវាង មហាអំណច បៃង ទំាង២ 
គឺរុសៃសីុ និងអា រា៉ា បី៊ សាអូ៊ឌីត ដៃលជាតួ- 
អង្គ សំខាន់  នៅ ក្នងុ អង្គការ  OPEC។

ការបិទ អាជីវកម្ ការ រឹត តៃបិត ការ ធ្ើ 

ដំណើរ និងវិធនការ ដទៃ    បានដាក់ ឲៃយ 
អនុវត្តដើមៃបី ទប់សា្កាត់ ការ រាលដាល វីរុ ស 
បាន   ប៉ះ ពាល់  តមៃវូ  ការ យ៉ាង អាកៃ ក់។ 

តម្លៃ បាន ងើបឡើង វិញ ពី កមៃតិ ទាប 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ១៨ ឆ្នា ំ កាលពី សបា្តាហ៍ 
កន្លងទៅ នៃះ  បន្ទាប់ពី បៃធនធិបតី 
អាមៃរិកលោក  ដូ ណ ល់ តៃ ំបាន និយយ 
ថា ទីកៃងុ រី យ៉ា ដ និង ទីកៃងុ មូ ស៉្គ ូនឹង 
បញ្ចប់ ជម្លាះ របស់ ពួកគៃ ហើយយល់- 
ពៃម កាត់បន្ថយ ផលិត កម្  ចៃើន ។ 

បុ៉ន្តៃ កៃមុអ្នកវិភាគ នៅតៃ ងឿងឆ្ងល់ 
អំពី  ដំណោះ សៃយ ភា្លាម ៗ   និងការសងៃស័យ   
កាន់តៃ កើនឡើង ពៃលដៃល កិច្ចបៃជំុ 
រវាង OPEC និង សម្ពន័្ធមិត្ត ខ្លនួរួម មាន  

បៃទៃស រុសៃសីុ តៃវូបាន ពនៃយារ ពៃលនោះ។ 
រដា្ឋាភិបាល នៃ បៃទៃស Azerbaijan 

ដៃល សមៃបូរ ធនធន បៃង បាន ឲៃយ ដឹង 
កាលពី ចុង សបា្តាហ៍ កន្លងទៅនៃះ ថា 
ពួកគៃ បាន រំពឹង ចំពោះ កិច្ចបៃជំុ ធ្ើឡើង 
តាមរយៈ ស ន្នសីិទ វីដៃអូ ដើមៃបី ពិភាកៃសា 
អំពី ការ កាត់ ផលិតកម្ បៃង នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ 
បុ៉ន្តៃ កិច្ចបៃជំុ នោះ តៃវូបាន ពនៃយារ រហូត 
ដល់  ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍។ 

លោក  តៃ ំបានធ្ើ ឲៃយ អ្នក វិនិយោគ 
មាន ការ ភា្ជា ក់ ផ្អើល កាលពី សបា្តាហ៍ កន្លង 
ទៅ ដោយបាន សរសៃរ នៅលើ បណ្តាញ 
សង្គម tweeter ថា៖«ខ្ញុ ំរំពឹង និង សងៃឃឹម  
ថា ទីកៃងុ រី យ៉ា ដ និង ទីកៃងុ មូ ស៉្គ ូ នឹង 

កាត់បន្ថយ ផលិតកម្ បៃហៃល ១០ លន  
បារ៉ៃល និង បៃហៃល ចៃើនជាង នៃះ។ 

កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ ក្នុង សបា្តាហ៍ មុន 
ទីកៃងុ មូ ស៉្គ ូបាន និយយថា ខ្លនួ តៃៀម 
ពិភាកៃសា ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ចំនួន បៃ-
ហៃល១០លន បារ៉ៃល ក្នងុ ១ ថ្ងៃ។ 

បុ៉ន្តៃ លោក Stephen Innes 
បៃធន យុទ្ធសាស្តៃ ទីផៃសារ សកល នៃ 
កៃមុ ហុ៊ន AxiCorp ឲៃយដឹងថា អ្នកជំនួញ 
នៅតៃ ងឿងឆ្ងល់ ខា្លាងំ ចំពោះ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង   ដៃល នឹងមាន ក្នុងពៃល ខាង- 
មុខហើយបៃសិនបើ មាន មៃន វា នឹង  គា្មាន   
បៃសិទ្ធភាព ក្នងុការ ទប់សា្កាត់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ 
បៃង ទំាងនោះ»៕ AFP/RR

ទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីៈធនគារ 
កណ្តាល បៃទៃស អៃ មី រា៉ា ត 
អារា៉ាប់ រួម (CBUAE) បាន ឲៃយ 
ដឹង កាលពី ថ្ងៃអាទិតៃយ ថា ខ្លួន 
បាន បង្កើន ទកឹបៃក ់ ទ្ៃដង   ដល ់
ចំនួន  ៧០  ពាន់ លន ដុល្លារ 
សមៃប ់ កញ្ចប់ លើកទឹកចិត្ត 
ដើមៃប ីគាទំៃ សៃដ្ឋកចិ្ច  ចពំៃល ការ 
រី ករាលដាល វីរុស កូ រ៉ូ ណ។

ធនគារកណ្តាល មួយ នៃះ 
បាន  ឲៃយ ដឹង   ថា៖«តម្លៃ សរុប នៃ 
មលូ ធន  ទាងំ អស ់ នងិ វធិន ការ  

សន្ទនីយ ភាព ដៃល  អនុ ម័ត  
ដោយ  CBUAE កាល ពី ថ្ង ៃ  ១៤ 
មីន ឆ្នាំ ២០ ២០ បាន កើន ឡើង 
ដល ់២៥៦ ពាន  ់លន  dirhams  
($៧០ ពាន់  លន   )»។

កាល ពី ខៃ មុន UAE ដៃល 
សមៃបូរ បៃង នៃះ បាន បៃកាស  
ការលើកទឹកចិត្ត មាន តម្លៃ ៣៥ 
ពាន ់ លន  ដុល្លារ ដៃល បាន 
ដាក ់ បញ្ចូល ជំនួយ ដល់ បៃព័ន្ធ 
ធនគារ ដចូ ជា ការផ្តលក់ម្ច ីនងិ  
ការចាក់បញ្ចូលទៅផៃសារ ហ៊ុន។ 

 វធិនការថ្ីៗ បាន ផ្ដោត  សខំា ន ់  
លើ ការ បន្ធូរ បន្ថយ  លក្ខខណ្ឌ 
តមៃូវ ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ  និង សន្ទ- 
ន ីយ    ភាព សមៃប  ់ធន គារ ដើមៃប ី
បញ្ចៃញ សា ច់ បៃក ់  ។

នៅក្នងុ វធិនការថ្ីៗ  ធនគារ 
កណ្តាល    នៃះ បាន កាត់ បន្ថ យ   
ទុនបមៃុង ចំនួន ពាក់  កណ្តាល 
មក នៅតៃឹម៧ ភាគ រយ  ដៃល 
ធនគារ ជាចៃើន តៃូវតមៃូវ ឲៃយ 
មាន ដើមៃបី រកៃសា សមៃប់ តមៃូវ- 
ការ  បៃក់ ប ញ្ញើ ដៃល អាច តៃូវ 

បាន  ដក ដោយ អតិថិជន នៅ 
ពៃល ណ ក៏បាន។

លោកAbdulhamid Saeed   
បៃធន ធនគារ បាន ថ្លៃង ថា ៖ 
«វិធនការ បន្ថៃម ដៃល បាន 
បៃកាស  នៅថ្ងៃនៃះ នឹង ជួយ 
សមៃល សមា្ពាធ បៃកបដោយ 
បៃសិទ្ធភាព លើ គៃឹះសា្ថាន ហិរ ញ្ញ- 
វត្ថុ ដៃល ផ្ដល់ជំនួយ សង្គៃះ 
ដៃល តៃូវការ និង បន្ត លទ្ធភាព 
ទទួលបាន មូលនិធិ សមៃប់ 
កៃុមហ៊ុននិង គៃួសារ»៕  LAស្ថានភាពស្ងាត់ជ្រងំក្នងុទីក្រងុឌូប្រន្រប្រទ្រសអារ៉ាប់រួមក្រយបម្រមគោចរ។ AFP

តម្លៃបៃងធ្លាក់ចុះវិញខណៈការកាត់បន្ថយផលិតកម្មមិនទាន់ចៃបាស់លាស់

បៃទៃសអារ៉ាប់រួមបង្កើនកញ្ចប់ទឹកបៃក់សង្គៃះវិបត្តិដល់៧០ពាន់លានដុលា្លារ

ទីក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈទិន្នន័យ 
រដា្ឋា ភបិាល អាមៃរកិ បាន បង្ហាញ  
កាលពី ចុង សបា្តាហ៍ កន្លង ទៅ 
នៃះ ឲៃយ ដងឹថា  ពៃល ដៃល សា្ថាន- 
ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច អាមៃរិក ខូចខាត 
ដោយសារ ការបិទ អាជីវកម្ 
បណ្តា ល មក ព ីវរីសុ ក ូរ៉ ូណ  អា- 
ជីវ   កម ្  ជា ចៃើន បិទទា្វារ    រីឯ    អតៃ 
ការងរ ធ្ើ បាន ធ្លាក់ចុះ ដល់ 
កមៃិត  ពៃួយ បារម្ភ   ក្នុងខៃមីន។ 

នយកដា្ឋាន ការងរ បាន រាយ- 
ការ ណ ៍ ថា ការងរ របស់ អាមៃរកិ  
បាន ធ្លាកច់ុះ ចនំនួ ៧០១ ០០០  
កន្លៃង ក្នងុ ខៃមនី ហើយ អតៃ 
គា្មាន ការងរ ធ្ើបាន កើនឡើង 
ដល់៤,៤ភាគរយ។ 

ទោះយ៉ាង ណ  នយក ដា្ឋាន 
នោះបាន ទទួល សា្គាល់ ថា  គៃ 
មិន អាច បៃមូលតួលៃខ  បាន 
ទាំង អស ់   ់ព ីការបាត ់បង់ ការងរ 
នោះទៃ ហើយ ទិន្នន័យ បៃចាំ 
សបា្តាហ ៍ ផ្ទាល់ខ្លួន  ស្តីពី ការ អះ- 
អាង   លើក  ដំបូង សមៃប់ ការ- 
ទទួល បាន ផល បៃយោជន៍ ពី 
ការ បាតប់ង ់ការងរ    បាន  បង្ហាញ  
ថា  មនុសៃស ១០ ល ននក់ បាត់ បង់ 

ការងរ របស់ ពួកគៃ  រយៈ ពៃល  ២  
សបា្តាហ៍ ចុងកៃយ នៃ ខៃ មីន ។ 

ជាមយួ ករណ ីក ូវដី១៩ កពំងុ 
ឆ្លង ដល ់មនសុៃស ជាង១លន នក ់ 
នៅ ទូទាំង សកលលោក ដៃល 
១ភាគ៤ មាន    នៅ    អា មៃ រ កិ ជាទ ី
ដៃល មាន  អ្នក សា្លាប់ ចៃើន ជាង 
៦០០០ ករ ណី  ទីកៃុង ជាចៃើន 

បានកា្លាយ ជាទី កៃងុ ខ្មាច ហើយ  
មន្តៃី បាន ពៃយាយម រក ដំណោះ- 
សៃ យ  ដើមៃប ី  បន្ថយ ការ ខចូ ខា ត  
ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច  និង មនុ សៃស ។ 

លោកសៃី   Diane Swonk 
នៃ កៃុមហ៊ុន បៃឹកៃសា យោបល់  
Grant Thornton បាន ន ិយយ   
ថា៖«ការ ធ្លាក ់ចុះ  ការងរ  ក្នងុ ខៃ 

ម នី   មនិ ធ្លាប ់ដៃល មាន សម ៃប ់
ការ  ចាប ់ផ្តើម នៃ ការ ថមថយ ផ្នៃក  
សៃដ្ឋកចិ្ច  ហើយ    ការធ្លាកច់ុះ នងឹ  
កាន ់តៃ អាកៃក ់ជាង  នៃ ះ ២០ ដង 
ទៀត ក្នុង ខៃ មៃសា នៃះ»។ 

របាយការណ៍  នោះ ឲៃយដឹង    ថា   
វា  ជា ការ បាត់បង់ ការ ងរ   បៃ ចាំ ខ ៃ  
ដ ៏អាកៃក  ់បផំតុ  ចាប ់តាងំ ពវីបិត្ត ិ

ហិរញ្ញវត្ថុ សកល កើត មាន ក្នុង  
ឆ្នាំ  ២០០៩  និង  គមា្លាត អតៃ 
គា្មាន ការងរ  ធ្ើ ដ៏ ធំ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ១ ខៃ  ចាប់ តាំងពី ជាង 
៤៥ឆ្នាំ  មុន ។ 

ទោះប ីយ៉ាងណ    នយក ដា្ឋាន  
ការងរ បាន នយិយ ថា  វា«មនិ 
អាច មាន បៃសទិ្ធភាព   ជាក ់ស្តៃង 
នៃ ការ រីក  រាលដាល លើ ទីផៃសារ 
ការ  ងរ   ក្នុង ខៃ មីន នោះទៃ » 
និង ភាព ល្អៀង  នៃ ការ រាប់ ចំនួ ន  
អ្នក   បាតប់ង ់ការ ងរ   មាន នយ័  ថា  
អតៃ នៃ ភាព គា្មានការងរ ធ្ើ ទនំង 
ជា ដល់ កមៃិត   ខ្ពស់ បំផុត ។ 

អ្នក សៃដ្ឋកចិ ្ច ពៃយាករ ថា  ត ួលៃខ  
ក្នងុ   ខៃ មៃសា នងឹ កានត់ៃ អាកៃក ់
ជា មយួ អត ៃ គា្មាន ការងរ ធ្ើ ចនំនួ  
២ ខ្ទងន់ងិការងរ ចៃើន រហតូ ដល ់ 
២០ លន  កន្លៃង ដៃល បាត់ បង់ ។ 

របាយ ការណ ៍នោះ បង្ហាញ ថា  
ស្ថិត ក្នុង ចំណោម វិស័យ ដៃល 
ទទួល រង ផលប៉ះ ពាល់ មុន គៃ 
នៃ ការ រឹត តៃបិត ការធ្ើ ដំណើរ 
ដៃល  ដាក់ ឲៃយ អនុវត្ត ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត់ វីរុស  វិស័យ កមៃសាន្ត  និង 
បដ ិសណ្ឋារ កចិ្ច  បាត ់បង ់ការងរ  

ចនំនួ ៤៥៩  ០០០ កន្លៃង កាល- 
ពី ខៃ មុន។ 

ប៉ុន្តៃ   ផលប៉ះពាល់     និង ការ- 
បាត   ់បង ់ចៃើន តៃវូបាន គ ៃស ង្កៃត  
ឃើញ   ក្នុង វិស័យ សុខា ភិ បា ល  
អាជីវ កម្ លក់រាយ  និង សៃវា- 
កម្  ផ្នៃ ក ធុរកិច្ច ។ 

ទិន្នន័យ តៃូវ បាន បង្ហាញ នៅ 
ថ្ងៃ ជាមួយ គា្នា នោះ គឺ  ពៃល រដា្ឋា- 
ភិ បា ល   ចាប់ ផ្តើម   កម្វិធី ជួយ    
សង្គៃះ  ថ្ី ដើមៃបី លើក ទឹក ចិត្ត 
មា្ចាស់ អាជវី កម្ឲៃយ ថៃរកៃសា បគុ្គ លិក 
និងជួល  បុគ្គលិកដៃលបាន  
បញៃឈប់    ឲៃយ មកធ្ើការងរវិញ ។ 

ប៉ុន្តៃ បៃធន រដ្ឋសភា  លោក- 
សៃី Nancy Pelosi បាន 
និយយ ថា រដា្ឋា ភិបាល តៃូវ ការ 
ធ្ើ កិច្ចការ ចៃើន ដើមៃបី បន្ថយ 
សមា្ពាធ  ហើយ ពងៃីក ហើយ 
ពងៃីក ទៀតនូវ   កញ្ចប់ សង្គៃះ 
ដៃល មាន ទឹកបៃក់ ២,២ ពាន់ 
ពាន ់លន ដលុ្លារ អា មៃរកិ  ដៃល 
គៃ សា្គាល់ ថា CARES  តៃូវ បាន 
អនុម័ត កាល ពី១ សបា្តាហ៍ មុន 
ដើមៃបី សៃចសៃង់ សៃដ្ឋកិច្ច 
ដៃលដ  ុនដាប។ AFP/RR

បុុគ្គលិកហាងសម្លៀកបំពាក់Macy'sដ៏ល្របីនៅអាម្ររិកមមាញឹកបម្រើអតិថិជននៅមុនវិបត្តកូិវីដ១៩។ AFP

អតៃបាត់បង់ការងារអាមៃរិកឡើងខ្ពស់ក្នងុខៃមីនានិងបន្តទៅខៃខាងមុខ
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 ខណៈដៃល កៃមុហ៊នុ Ford, Gen-
eral Motors និង សូមៃបីតៃ កៃុម 
Formula 1 បាន បង្វៃរ អ្នកជំនាញ 
របស់ ពួកគៃ ឲៃយ មក ផលិត ម៉ាសុីន 
ជំនួយ ការដក ក ង្ហើ ម អំឡុង ការ ផ្ទុះ- 
ឡើង ជំងឺ Covid-19 នៃះ កៃុម វិស្វករ 
កម្ពជុា មយួកៃមុ ក ៏កពំងុ បពំៃញភារកចិ្ច 
របស់ ពួកគៃ ដូចគ្នា ដៃរ ។  

 លោក Allen Dodgson Tan 
នាយកគមៃង បច្ចៃកវិទៃយាអនុវត្ត 
នៃមូលនិធិ Golden West Hu-
manitarian Foundation 
(GWHF) បាន ឲៃយ ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ដងឹថា 
បច្ចបុៃបន្ន មន្ទរី ពសិោធន ៍Design Lab 
របស់ខ្លួន កំពុង បៃើ ម៉ាសុីនបោះពុម្ព 
3D ដើមៃបី ផលិត របាំងមុខ សមៃប់ 
បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្តៃ និង ធ្វើតៃស្ត 
ម៉ាសុីន ជំនួយ ការ ដកដង្ហើម ដៃល 
មន តម្លៃ ទាប សមៃប់ អ្នក ដៃល ឆ្លង 
វីរុស នៃះ ។ 

 លោក Tan ថ្លៃងថា ៖« តម្លៃ ផលិត 
ចណំាយ តៃមឹតៃ ១០០ ដលុ្លារ ប៉ណុ្ណោះ 
ក្នុង ១គៃឿង ដោយ បច្ចុបៃបន្ន ម៉ាសុីន 
ជំនួយការ ដកដង្ហើម (LIBV) កំពុង 
ស្ថិត នៅក្នុង ដំណាក់កាល ធ្វើ តៃ ស្ត 
ក្នុង គោលបំណងដោះសៃយ កង្វះ 
ម៉ាសុនី ជនំយួការ ដកដង្ហើម នៅ ទទូាងំ 
ពិភពលោក ហើយ ជាពិសៃស គឺ នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា » ។ 

 លោក គង់ ធារ៉ា អាយុ២៤ឆ្នាំ  និង 
សម្ពន័្ធ ដៃគ ូមកព ីសហរដ្ឋអាមៃរកិ  នងិ 
កម្ពជុា រមួមន សាជវីកម្ម Cushbots 
Corporation (US),  សាស្តៃចារៃយ 
មកពី សាកលវិទៃយាល័យ Villanova 
និង J-Hook Co Ltd (Cambo-
dia) បាន រចនា ម៉ាសុីន LIBV ។ 

 លោក Tan ឲៃយ ដឹងថា ៖« យើង 
សងៃឃមឹ ថា យើង អាច ចាបផ់្តើម ផលតិ វា 
ក្នុង រយៈពៃល ២ឬ ៣សបា្តហ៍ ទៀត ។  
ហើយ យើង ក៏ សងៃឃឹមថា  ការ រចនា 
របស់ យើង នឹង ផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ 

សមៃប់បៃទៃស កំពុងអភិវឌៃឍន៍ ដទៃ 
ទៀត ដៃល ធនធាន មនកំណត់ » ។ 

 ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមៃរិក 
លោក Patrick Murphy ដៃល 
បានធ្វើ ទសៃសនកិច្ច នៅ ទីតាំង នៃះ 
កាលពី សបា្តហ៍ មុន បាន មន បៃសា- 
សន ៍ថា  លោក មន មោទនភាព ដៃល 
បានឃើញ ជនជាតិ អាមៃរិក  និង 
អង្គការ អាមៃរិក ដើរតួនាទី ដើមៃបី ជួយ 
បៃទៃស កម្ពុជា ក្នុងការ បញៃឈប់ វីរុស 
Covid-19  នៃះ។ 

 លោក បន្ថៃមថា  កចិ្ចខតិខ ំបៃងឹបៃង 
នៃះ បង្ហាញ អពំ ីភាពជា ដៃគ ូយរូអង្វៃង 
ហើយ ភា្នាក់ងរ សុខភាព របស់ រដ្ឋាភិ- 
បាល សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង សម ភាគី 
កម្ពុជាដៃល កំពុងធ្វើការ ជាមួយគ្នា ។ 

 បន្ទប់ពិសោធន៍ Design Lab 
របស់ GWHF តៃូវបាន បង្កើតឡើង 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ដៃលជា កន្លៃង 
បោះពុម្ព 3D ធំជាងគៃ នៅ កម្ពុជា។ 
GWHF ដៃល បាន បង្កើត កម្មវិធី 
ឯកសារ បណ្តុះបណា្តាល ថា្នាកខ់្ពស ់ស្តពី ី
យុទ្ធភណ្ឌ (AOTM) បានទទួល 
រង្វាន ់ផ្នៃក គនំតិ ច្នៃបៃឌតិ ថ្ម ី(Innova-

tion Awards Honoree) កៃម 
បៃធានបទ « បច្ចៃកវិទៃយា សមៃប់ 
ពិភពលោក កាន់តៃ បៃសើរ » ក្នុង 
ពិព័រណ៍ Consumer Electronics 
Show ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ ទីកៃុង Las 
Vegas ។ 

 វិស្វករ ចំនួន ៨ នាក់តៃូវបាន បៃង- 
ចៃក  ជា ២ កៃុម ដោយ ១កៃុម មន ៤ 
នាក់កំពុង ខិតខំ ធ្វើការ យ៉ាង សកម្ម 
ក្នុង ការផលិត របាំងមុខ សមៃប់ 
បុគ្គលិក វៃជ្ជសាស្តៃ ជួរមុខ ។ ពួកគៃ 
ផលិត របាំងមុខ បាន ចំនួន ៥០ ក្នុង 

១ថ្ងៃ ហើយ គៃង  នឹងផលិត ឲៃយ បាន 
ចំនួន  ៣ ០០០ ។ 

 វិស្វករ វ័យក្មៃង ទាំងនៃះ បាន ផ្លាស់-
ប្តូរ វៃន គ្នា ធ្វើការ ក្នុង ការផលិត របាំង-
មុខ (២៤/៧) ដៃល នៃះ គឺជា ការ-
ប្តៃជា្ញា ចិត្ត មួយ ដ៏ អសា្ចារៃយ ពី កៃុម វិស្វករ 
ទាំងនៃះ ។ 

 លោក Tan លើកឡើងថា ៖« ចពំោះ 
ថ្លៃ ផលតិ គមឺន តម្លៃ ៣ ដលុ្លារ ក្នងុ មយួ 
ឯក តា រួមទាំង កម្លាំង ពលកម្ម សម្ភារ 
និង ពៃលវៃល ដំណើរការ ម៉ាសុីន ។  
នៃះ គឺ មិន រប់បញ្ចូល ការចំណាយ លើ 
ការគៃប់គៃង ឬ ការជួល អគរ ។ 

 លោក Tan ដៃល ជាបៃធាន កៃុម 
បៃឹកៃសា សភាពាណិជ្ជកម្ម អា មៃ រិក 
នៅកម្ពុជា ផង ដៃរ នោះ បាន គូស- 
បញ្ជាក ់ ថា ឧបករ ណ ៍វៃជ្ជសាស្តៃ នៃះ គ ឺ
តៃូវបាន បៃើ សមៃប់ ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង រប ស់ បៃទៃស 
កម្ពុជា ក្នុងការ បៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង 
ការផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ នៃះ ប៉ុណ្ណោះ ។ 

 លោក សង្កត់ធ្ងន់ថា ៖« មន បុគ្គល 
និង អ្នក មកពី ផ្នៃក ជាចៃើន ទៀត បាន 
ពៃយាយម ទិញ របាំងមុខ នៃះ ពី យើង 
សមៃប់ បៃើបៃស់ ក្នុង អាជីវកម្ម 
លក្ខណៈ ឯកជន របស់ ពួកគៃ និង 
សមៃប ់ នា ំចៃញទៅ កៃបៃទៃស ប៉នុ្តៃ 
យើង បាន បដិសៃធ ភា្លាមៗ ។ 

 លោក ម៉ុក តុង លី (Mork Tong-
ly) អាយុ ២៥ ឆ្នាំ ម្នាក់ ក្នុងចំណម 
កៃុម វិស្វករ ដៃល កំពុងធ្វើការ នៅ ទី- 
នោះបាន នយិយថា  ម៉ាសុនី ទាងំនៃះ 
តូច ប៉ុន្តៃ វា អនុ ញ្ញា តឲៃយ យើង ផលិត 
របាំងមុខ បាន យ៉ាង ល្អ ។ ពៃលនៃះ ខ្ញុំ 
មន មោទនភាព ណាស់ ដៃល បាន    
ធ្វើ ការ  នងិ ជយួ បៃទៃស របសខ់្ញុ ំដោយ 
បៃើ បច្ចៃកវិទៃយា » ។ 

 លោក Tan បានថ្លៃងថា « ម៉ាសុីន 
បោះពមុ្ព 3D អនញុ្ញាតឱៃយ យើង ផលតិ 
នូវផលិតផល បៃកបដោយ  វិជា្ជាជីវៈ។ 
គមៃង នៃះ បង្ហាញ ពី របៀប ដៃល 
បដិវត ្ត ន៍ឧសៃសាហកម្ម ទី ៤ អាច ផ្តល់ 
ដល់ សហគមន៍ ដើមៃបី ឲៃយ ដោះសៃយ 
បញ្ហា ផ្ទាល់ខ្លួន » ។ 

ការធ្វើ មូល ដ្ឋា ននីយកម្ម នៃ ផលិតកម្ម 
គឺមន សារៈ សំខាន់ សមៃប់ សន្តិសុខ 
ជាតិ ហើយ យើង មន កិត្តិយស ដៃល 
អាច ចូល រួម ចំណៃក ដល់ ពៃះរ ជា ណា- 
ចកៃ កម្ពុជា ទោះ ក្នុង បរិមណ តិច តួច 
ក៏ដោយ »៕ 

លោក Allen Dodgson Tan (រូបស្តាំ)នាយកគម្រោងបច្ច្រោកវិទ្រោយាអនុវត្តន្រោ GWHF និងលោក គង់ ធារ៉ា។ 

ក្រោុមវិស្វករកំពុងផលិតរបាំងមុខសម្រោប់បុគ្គលិកវ្រោជ្ជសស្ត្រោ។  



ក្រុងស្រអ៊ូលៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងស្រ-
អ៊ូលបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថា
នឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្របាប់ប្រឆាំងនឹង
វិហារប្រូត្រស្តង់មួយចំពោះការ-
បពំានបញ្ជារដ្ឋាភបិាលរបស់ក្រងុន្រះ
ដ្រលមនិឲ្រយធ្វើការជបួជុគំ្នាទ្រងទ់្រយ
ធំដើម្របីទបស់្កាត់ការរាលដលន្រវរីសុ
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មី។
ក្រុងន្រះកំពុងតាមដនវិហារ

SarangJeilដ្រលបានបន្តការជួបជុំ
២ថ្ង្រអាទតិ្រយជាប់ៗ គ្នា។វហិារន្រះត្រវូ
បានស្តីបន្ទោសដោយរដ្ឋាភបិាលក្រងុ
ន្រះចពំោះការរៀបចំព្រតឹ្តិការណ៍ជបួ-
ជុំទ្រង់ទ្រយធំៗ ក្រយពីខ្លួនបាន
បពំានវធិានទប់ស្កាត់ជងំឺកូវដី១៩នៅ
ក្នងុការបម្រើស្រវារបស់ខ្លនួកាលពីថ្ង្រ
ទី២២ខ្រមីនា។
ព្រះវហិារន្រះស្ថតិនៅសង្កាត់សងឹ-

បុ៊កភាគឦសនមានទំនាក់ទំនងជា-
មួយលោកJunKwang-hoonជា
បព្វជិតអភិរក្រសដ្រលបានដឹកនាំការ-
ជួបជុំប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុង
ស្រអ៊លូភាគកណា្តាល។កាលពីព្រល
ថ្មីៗន្រះលោកជុនដ្រលត្រូវបានគ្រ
ឃាត់ខ្លួនត្រូវបានគ្រចោទប្រកាន់ពី

បទបង្ខូចក្ររ្តិ៍លោកប្រធានាធិបតីមូន
ជ្រអុីននិងបំពានច្របាប់បោះឆ្នាត
សធារណៈនៅមុនការបោះឆ្នាត
ទូទៅថ្ង្រទី១៥ខ្រម្រស។
ជាផ្ន្រកន្រកិច្ចប្រឹងប្រងនៅឆា្ងាយពី

គ្នានៅក្នុងសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាល
វិហារជាច្រើន ត្រូវបានណ្រនាំឲ្រយ
ពិនិត្រយសីតុណ្ហភាពរបស់ពួកគ្រ និង
រក្រសាចមា្ងាយ២ម៉្រត្រពីគ្នានៅក្នុងការ-
បំព្រញការងរនៅក្នុងចំណោម 
វិធានការដក់ឲ្រយនៅដច់ដោយឡ្រក 
ពីគ្រ។
វិហារSarangJeil មិនធ្វើតាម-

គោលការណ៍ទាងំនះកាលពីខ្រមនុ
និងមិនអើពើបទបញ្ជារបស់រដ្ឋា-
ភិបាលប្រឆាំងនឹងស្រវាការងរតាម-
អនឡាញកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។
មន្ត្រីវហិារមា្នាក់បានពន្រយល់ថាមាន

ត្រគោរពតាមបញ្ជីឈ្មោះមុនប៉ុណោ្ណោះ
ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្រយចូលរួមការជួបជុំ
នះហើយពួកគ្រត្រូវនៅឲ្រយឆា្ងាយពី
គ្នាយ៉ាងតិច១ម៉្រត្រពីមា្នាក់ទៅមា្នាក់។
រដ្ឋាភបិាលន្រះបានបញ្ជនូបគុ្គលកិ

៣នាក់ឲ្រយពនិិត្រយមើលថាតើវិហារន្រះ
គោរពគោលការណ៍ដក់ឲ្រយនៅដច់-

ដោយឡ្រកដ្ររឬទ្រ?
មន្ត្រីប៉លូសិជាច្រើននាក់ក៏ត្រវូបាន

បញ្ជូនទៅការពារប្រឆាំងការប៉ះទង្គិច
ជាសកា្តានុពលណាមួយនះ។ទីភា្នាក-់
ងរប៉លូសិក្រងុស្រអ៊លូបាននយិយ
ថាខ្លនួមានមន្ត្រី៥១៧នាក់ឈរជើង

នៅវិហារសសនា២០៦កន្ល្រង នៅ
ទូទាំងក្រុងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។
នៅកន្ល្រងផ្រស្រងទៀតព្រះវិហារ

Kwanglim នៅក្នុងសង្កាត់ហា្គាង-
ណាមភាគខាងត្របូង និងវិហារYon-
seiនៅក្នងុសង្កាត់ហ្គរូូនៅភាគនរិតីន្រ

ក្រុងស្រអ៊ូលក៏បានបន្តការរៀបចំ
ការជួបជុំគ្នាដ្ររ។
វិធានការនៅឲ្រយឆា្ងាយពីគ្នានៅក្នុង

សង្គមរបស់រដ្ឋាភបិាលត្រវូបានគ្រង
ឲ្រយបញ្ចប់ត្រឹមថ្ង្រអាទិត្រយប៉ុន្ត្រត្រូវបន្ត
២សបា្តាហ៍ទៀត៕Yonhap/PSA
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ក្រមុអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកប្រតូ្រស្តង់មកចូលរួមការជួបជំុទ្រង់ទ្រយធំមួយនៅវិហារSarangJeilកាលពីថ្ង្រទី៥ខ្រម្រសា។Yonhap

វិហារសាសនានឹងប្រឈមវិធានការផ្លវូច្របាប់ជំុវិញការរៀបចំជួបជំុ ប្រឆំាង បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាល

ប៉ាគីសា្ថានដក់អ្នកគោរពបូជា២មុឺននាក់ឲ្រយនៅដច់ដោយឡ្រកពីគ្រ
ក្រុងឡាហ័រៈ មន្ត្រីបានថ្ល្រង

កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាប្រទ្រស-
បា៉ាគីស្ថានបានដក់អ្នកគោរព-
បូជាសសនាចំនួន២មុឺននាក់
ឲ្រយនៅដច់ដោយឡ្រកពីគ្រ
ហើយនៅត្រស្វ្រងរកមនុស្រស
រាប់មុឺននាក់បន្ថ្រមទៀតដ្រល
បានចលូរមួនៅក្នងុការប្រមលូ-
ផ្តុំសសនាអ៊សិ្លាមមយួនៅក្នងុ
ទីក្រុងឡាហ័រកាលពីខ្រមុន
ទោះបីជាមានការឆ្លងរីករាល-

ដលវីរុសកូរ៉ូណាកាន់ត្រអា-
ក្រក់ខា្លាំងឡើងក្តី។
អាជា្ញាធរបានថ្ល្រងថាពួកគ្រ

ចង់ធ្វើត្រស្ត ឬដក់ក្រុមអ្នក
ដ្រលបានប្រមូលផ្តុំគ្នា នៅ
កន្ល្រងព្រឹត្តិការណ៍បានរៀបចំ
ធ្វើឡើងដោយក្រុមតាប្លីហ្គី-
ចាមា៉ាអាតជាចលនាសសនា-
ទូតអ៊ិស្លាមមួយឲ្រយនៅដច់-
ដោយឡ្រកពីគ្រ រវាងថ្ង្រទី
១០-១២ខ្រមីនាជុំវិញការ-

ព្រួយបារម្ភពួកគ្របច្ចុប្របន្ន
កំពុងឆ្លងរីករាលដលជំងឺកូវីដ
១៩នៅទូទាំងប្រទ្រសបា៉ាគី-
ស្ថាននិងនៅក្រប្រទ្រស។
មនុស្រសជាង១ស្រននាក់

បានទៅចលូរមួការជបួជុំគ្នានៅ
ទីនះក្រុមអ្នករៀបចំបាន
ថ្ល្រងថាការរារាំងរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលដើម្របីស្នើសុំឲ្រយលុប-
ចោលព្រឹត្តិការណ៍នះខណៈ
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មី
បានចាប់ផ្តើមឆ្លងរាលដល
នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
នៅក្នុងខ្រត្តហ្គីប៊ឺរបា៉ាក់ហ៍-

ទុនវា៉ាភាគពាយព្រយ រហូតមក-
ទល់ព្រលន្រះអាជា្ញាធរ បាន
ដក់ក្រុមតាប្លីហ្គី ឬក្រុមគ្រូ-
បង្រៀនសសនាអ៊ិស្លាមដ្រល
បានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំ
នៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័រ ឲ្រយនៅ
ដច់ដោយឡ្រកពីគ្រ។
អ្នកនាំពាក្រយប្រចាំតំបន់-

លោកអាឆា្មោល់ វា៉ាហ្រសឺរបាន
ថ្ល្រងប្រប់AFPកាលពីថ្ង្រ-
អាទិត្រយថា៖«មន្ត្រីសុខាភិបាល
កំពុងធ្វើត្រស្តរកវីរុសផ្លូវដង្ហើម

កូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីហើយអ្នកខ្លះ
ក្នុងចំណោមពួកគ្រ បានធ្វើ
ត្រស្តមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩»។
លោកអាឆា្មោល់ វា៉ាហ្រសឺរ បាន

ថ្ល្រងថាក្រមុតាប្លីហ្គីចាមា៉ាអាត
រាប់ពាន់នាក់ច្រញពីខ្រត្តរបស់
លោកបានជាប់គំងនៅក្នុង
តបំន់១ចនំនួផ្រស្រងទៀតដោយ

សរការបិទផ្លូវហាយវ្រ៉សំខាន់
មួយចំនួននៅទូទាំងប្រទ្រស-
បា៉ាគីស្ថាន។
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្ល្រងថា

មនុស្រសប្រហ្រល៧ពាន់នាក់
ត្រូវបានគ្រដក់ឲ្រយនៅដច់-
ដោយឡ្រកពីគ្រនៅក្នុងមជ្រឈ-
មណ្ឌលពុនចាបទីក្រុងឡាហ័រ

ខណៈនៅក្នងុខ្រត្តសុនីហ៍ភាគ-
ខាងត្របូងក្រុមតាប្លីហ្គី បាន
កើនឡើងរហតូដល់៨ពាន់នាក់
ត្រូវបានគ្រដក់ឲ្រយនៅដច់-
ដោយឡ្រកពីគ្រ។
មនុស្រសរាប់សិបនាក់បន្ថ្រម

ទៀតត្រូវបានបង្ខំខ្លួនឯងនៅ
ដច់ដោយឡ្រកពីគ្រ៕AFP/SK

ក្រមុចារកម្មរបស់មូលនិធិPayameWilayatបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ម្ររោគនៅតាមដងផ្លូវជាវិធានការទប់សា្កាត់កូវីដ១៩។AFP

ក្រមុអ្នកគោរពបូជាសាសនាគ្រសិ្តឈរនៅក្នងុរង្វង់ដើម្របីនៅឲ្រយឆ្ងាយពីគ្នា
ខណៈពួកគ្រកាន់ធាងដូងដើម្របីប្ររព្ធពិធីតាមប្របសាសនា។AFP
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ក្រុងគូឡាឡាំពួៈ  មន្តៃី ជាន់ - 
ខ្ពសម់្នាក ់ បាន   ថ្លៃង ថា  បៃទៃស 
ម៉ាឡៃស៊ី កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
បាន ឃាត ់ខ្លនួ ជន មសូ្លមី រ៉ហូ៊ងី- 
យ៉ា ២០២ នាក់  ដៃល បាន មក 
ដល់ ដោយ ខ៊ស ចៃបាប់ តាម ទូក 
ដោយ បាន លើក ឡើង ពី ការ- 
ភ័យ ខ្លាច ថា  កៃម៊ ជួញ ដូរ មនស៊ៃស 
ធ្វើ សកម្ម ភាព ជា ថ្មី  ថ្វី បើ មន 
ការ រាល ដាល វីរ៊ស កូរ៉ូ ណា ក្តី ។  

លោកសៃ ី ហៃស ូលនីដា រា៉ាម ល ី 
អន៊ បៃធាន នៃ ទីភា្នាក់ងរ អន៊- 
វត្តចៃបាប់ ដៃន សម៊ទៃ ម៉ាឡៃស៊ី 
បាន ថ្លៃង បៃប់ AFP ថា ទូ ក 
នៃសាទ ធ១ំគៃឿង  បាន ដកឹ ជន- 
ចំណាក សៃ៊ក រ៉ូហ៊ីង យ៉ា ទៅ - 
កាន់កោះ រមណីយ ដា្ឋាន ឡាង-   
កា វី ភាគ ខង ជើង ។ 

បៃទៃស ម៉ាឡៃស៊ី  គឺ ជា ទិស- 
ដៅ អណំោយ ផល សមៃប ់កៃម៊ 
ជន ចណំាក សៃក៊ មក ព ីមយី៉ាន-់ 
ម៉ា  ជា បៃទៃស ភាគ ចៃើន កាន់ 
សាសនា មសូ្លមី  ដៃល មន ជន- 
ភាគ តិច រ៉ូហ៊ីង យ៉ា យ៉ាង ចៃើន 
រស់ នៅ ។ 

ដោយ មន ឱកាស តិច តួច 
ទទួល បាន ការ ងរ ធ្វើ  និង ការ - 
អប់រំ នៅ ក្នុង បៃទៃស មីយ៉ាន ់ម៉ា 
ឬ ជរំ ំជន ភៀស ខ្លនួ នានា នៅ ក្នងុ 
បៃទៃស បង ់កា្លាដៃស  ជន រ៉ហូ៊ងី- 
យ៉ា រាប ់ពាន ់នាក ់ បាន ពៃយាយម 
ទៅ ដល់ បៃទៃស ជា ចៃើន នៅ 
អាស៊ី អា គៃ្នយ៍។  

លោក សៃី ហៃសូលីនដា  បាន 
ថ្លៃង ថា  ជន ចណំាក សៃក៊ ទាងំ- 
នោះ  តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន ដោយ 

អាជា្ញា ធរ  ដើមៃបី សាក សួរ  ហើយ 
និង តៃូវ បាន បៃគល់ ទៅ ឲៃយ មន្តៃី 
អនោ្តោ បៃវៃសន៍ ។

លោកសៃី  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ ថា៖ 
«អាជា្ញាធរ កពំង៊ ស៊ើប អង្កៃត លើ 
ពាកៃយ បណ្តងឹ របស ់ជន  ចណំាក- 
សៃ៊ក  ថា  មន មន៊សៃស ៣នាក់ គឺ 
ម្ចាសទ់កូ  នងិ អ្នក ធ្វើ ការ ២នាក ់ 
គឺ ជា អ្នក គៃប់ គៃង កៃ៊ម រត់ ពន្ធ 
មន៊សៃស »៕ AFP/PSA 

ទ កូ  ដឹក ជនចំណ កស្រកុ  រូ៉ហីុងយ៉ា  ត្រវូ  បានឃាត់   នៅ សមុទ្រ ម៉ា ឡ្រសីុ។AFP

ក្រងុយំងុហ្គោនៈយោង តាម 
កៃសួង ការងរ អនោ្តោ បៃវៃសន៍ 
និង បៃជា ជន  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
កៃ ព ីកៃង៊ យុាងំ ហ្គាន  បៃទៃស- 
មីយន់ម៉ា  កំព៊ង បៃឹង បៃង     
ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ទូ ទាំង រដ្ឋ និង 
តំបន់ ទាំង អស់ របស់ ខ្លួន។ 

បៃជាជន របស់ បៃទៃស នៃះ 
បាន កើន ឡើង បៃហៃល ១០ 

លាន នាក់ ទៅ ៥៥ លា ន នាក់ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ២៥ ឆ្នា ំ ដចូ្នៃះ ការ- 
ទប់ សា្កាត់  និង ការ ធានា មិន    
មន ការ រាល ដាល  ពិត ជា - 
សំខន់ ណាស់ ។ 

យោង តាម លៃខ បៃចា ំតបំន ់ 
លោក  អ៊ូ ទីន មួង ស្វៃ  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  នៅ សាហ្គៃនជា តំបន់ 
មយួ ដៃល មន ពលករ ចណំាក- 
សៃ៊ក យ ៉ា ង ចៃើន   មន៊សៃស ជាង 

១២០០០ នាក់ កំព៊ង ស្ថិត នៅ 
កៃម ការ តាម ដាន ។   

យោង តាម បញ្ជី របស់ រដា្ឋា - 
ភិបាល តំបន់ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
មនស៊ៃស ៥១៦៣ នាក ់ កពំង៊ តៃវូ 
បាន ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ - 
ឡៃក  និង តាម ដាន នៅ ក្នុង 
សហគមន ៍របស ់ពកួ គៃ  មនស៊ៃស 
៧២៧០ នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ 
ពួក គៃ  និង ២៣ នាក់ សមៃក 
នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ  ចាប់ តាំង ពី - 
ថ្ងៃ ទី៣  ខៃ មៃសា មក។  

ប៉៊ន្តៃ លោក អ៊ូ ទីន មួង ស្វៃ  
បាន កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា  
ភាគចៃើន នៃ អ្នកដៃល តៃូវ បាន 
ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយឡៃក 
នោះ  មិនមន ការ ពៃមន ពី រដា្ឋា- 
ភិបាល ឲៃយ សា្នាក់ នៅ ដាច់ ដោយ - 
ឡៃក ហ្មត់ ចត់ ណាស់ណាទៃ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖«មនស៊ៃស 
ជាចៃើន  ដៃលមន ជីវភាពខ្វះ- 
ខត នៅ ក្នុង ភូមិ ទាំង នោះ  បន្ត 
ធ្វើ ការ ងរ បៃចា ំថ្ងៃ ថ្វបីើ មន កចិ្ច- 
បៃងឹ បៃង គៃប ់គៃង ការ ធ្វើ ដណំើរ 
របស់ ពួក គៃក្តី ៕My.Times/PSA

  អ្នកស្ម ័គ្រចិត្ត   ម្នាក់  បាញ់  ថ្នាសំម្លាប់  ម្ររោគ  នៅក្នងុ   មជ្រឈមណ្ឌល  លក់ ទំ និញ 
នៅក្នងុ អំឡុង អនុវ ត្ត វិធានការ ប្រឆំាង ការ រាល ដាល ន្រ ជំ ងឺ កូវីដ ១៩។AFP

រដ្ឋ និង តំបន់ ទំាងអស់ នៅប្រទ្រស មីយ៉ាន់-
ម៉ា  ចាត់វិ  ធានការ  ប្រយុទ្ធប្រឆំាង ជំងឺកូវីដ១៩ 

  ទូក   ន្រសា ទ   ១ គ្រឿង ដឹ កជន ចំណាកស្រកុ រូ៉ហីុ ង - 
យ៉ា  ចំនួន២០២ នាក់ ទៅដល់ ប្រទ្រស ម៉ាឡ្រសីុ 

ប្រទ្រស នៅ អឺរុ៉ប   មើលឃើញ សញ្ញ  ន្រក្តសីង្រឃឹម ខ្លះ ក្នងុ  ការ ប្រ ឆំាង   
វីរុ សកូ រូ៉ ណា ខណៈ ចំនួន  សា្លាប់  នៅ អា ម្រ រិក កើនឡើង ជិត ១ មុឺននាក់  

ក្រុង ឡុងដ៍ៈ  កៃ៊ម បណា្តា បៃទៃស 
មួយ ចំនួន ដៃល រង ការ វាយ បៃហារ 
ខ្លាំង បំផ៊ត  ដោយ សារ វី រ៊ស  នៅ អឺរ៉៊ប  
បាន មើល ឃើញ សញ្ញា នៃ ក្តី សងៃឃឹម  
ខ្លះនៅ ក្នុង ការ បៃយ៊ទ្ធ បៃឆំង វី រ៊ស -      
កូ រ៉ូ ណា កាលពីថ្ងៃ ចន្ទ  ប៉៊ន្តៃ អាមៃ រិក 
បានលើកឡើងពី សោកនាដកម្ម  នៅ 
កពំង ់   ផៃ « Pear l Harbour » របស ់ខ្លនួ  
ខណៈ ចំនួន សា្លាប់ នៅ ក្នុង បៃទៃសនៃះ  
បានកើន  ឡើង ជិត   ១ មឺ៊ន  នាក់ ។ 

 ជា ក់ស្តៃង វី រ៊ស មួយ នៃះ  បាន ឆ្លង 
ដល់ បៃទៃស មួយ ចំនួន នៅ ជ៊ំ វិញ 
ភពផៃន ដី  ដោយ បាន រក ឃើញ 
មន៊សៃសជាតិ ជិត ពាក់ កណា្តាល សា្នាក់- 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួក គៃ  និង បាន ធ្វើ ឲៃយ 
ជីវ ភាព រស់ នៅ របស់ មន៊សៃស រាប់ ពាន់-
លាន នាក់ កៃឡាប់ ចាក់  បាន បង្ក ឲៃយ 
សា្លាប់ អស់ ជា ចៃើន  ដោយ សារ ជំងឺ-
កូវីដ ១៩  ដៃល តៃូវ បាន គៃ អះ អាង ថា  
មន មន៊សៃស  ជិត ៧មឺ៊ននាក់ សា្លាប់ ។ 

ម្ចាស ់កៃសតៃី អៃល ីហៃសា ប៊ៃត ទ ី២  បាន 
ថ្លៃង ស៊ន្ទរ កថា បនា្ទាន់ លើក ទី ៤ របស់ 
ពៃះ អង្គ  នៅ ក្នុង ពៃះ ជន្ម ៦៨ ពៃះ វសៃសា  
ដើមៃបី ស្នើ ឲៃយ បៃទៃស អង់ គ្លៃស  និង 
បៃជា ពល រដ្ឋ របស់ បៃទៃស មួយ ចំនួន 
ផៃសៃង ទៀត « តៃវូ សាមគ្គ ីគ្នា  នងិ ស្វៃង រក 
ដណំោះ សៃយ » ខណៈ នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី

អង ់គ្លៃស  គ ឺលោក ប ូរសី  ចន សន៊  បាន 
សា្នាក់ ពៃយា បាល ជំងឺ នៅ  មន្ទីរ ពៃទៃយ ។ 

 ប៉៊ន្តៃ ដោយ សារ មន ការ អប អរ- 
សាទរ  នៅ ក្នុង តំបន់ អឺរ៉៊ប ក្តោ គគ៊ក 
មយួ ចនំនួ  ដោយ បៃទៃស អ៊ ីតាល ី បាន 
រាយ ការណ៍ អំពី ចំនួន អ្នក សា្លាប់ របស់ 
ខ្លួន តិច បំផ៊ត  នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ២ 

សបា្តោហ៍  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អៃសៃបា៉ាញ  បាន ធា្លាក់ ច៊ះ រយៈ- 
ពៃល ៣ ថ្ងៃ ជាប់ គ្នា  ហើយ បៃទៃស 
បារាំង វិញ  តៃូវ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា 
មន អ្នក សា្លាប់ របស់ ខ្លួន តិច តួច បំផ៊ត  
នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ១សបា្តោហ៍ ។ 

 មន្តៃី ស៊ខភិ បាល ជាន់ ខ្ពស់ របស់ អ ៊ ី - 

តាលី លោក ស៊ីលវី អូ  ប៊ៃូសា ហ្វឺររូ  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖« ការ ឆ្លង រីក រាល ដាលវីរ៊ស - 
ផ្លូវដង្ហើ មកូ  រ៉ូ ណា  បាន ចាប់ ផ្តើម ថយ  - 
ច៊ះ  និង ចំនួន អ្នក សា្លាប់  បាន ចាប់ ផ្តើម 
ធា្លាក់ ច៊ះ » ដោយ បាន បន្ថៃម ថា  ដំណាក់-  
កាល បនា្ទាប់  អាច តៃូវ បាន បន្ធូរ បន្ថយ 
បន្តិច ម្តង ៗ   អំពី ការ រឹត តៃបិត ឲៃយ បិទ 

បៃទៃស រយៈ ពៃល ជា ចៃើន ខៃ ។ 
 នៅ ក្នុង បៃទៃស អៃ សៃបា៉ាញ  គិលាន៊- 

បដា្ឋា យិកា  គឺ អ្នក សៃី អ៊ីម បា៉ារ  ឡូ រ៉ៃន 
បាន ថ្លៃង ថា៖« សា្ថាន ការណ៍ នោះ  គឺ 
មន ស្ថរិ ភាព ចៃើន បន្ថៃម ទៀត ។  ចនំនួ 
អ្នក ជំងឺ នៅ ក្នុង ការ ថៃ ទាំ ស៊ខ ភាព 
យ៉ាង យក ចិត្ត ទ៊ក ដាក់  មិន មៃន កំព៊ង 
កើន ឡើង ចៃើន បន្ថៃម ទៀត នោះ ទៃ  
ហើយ យើង កំព៊ង ចាប់ ផ្តើម ឲៃយ ចាក - 
ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ តិច តួច »។ 

 នៅ ឯ មន្ទី រពៃទៃយ មួយ កន្លៃង  បាន 
រៀប ចំ ធ្វើ ឡើង នៅ មជៃឈ មណ្ឌល កិច្ច- 
បៃជ៊ំ ទី កៃ៊ង ម៉ា្រឌីដ  ប៊គ្គ លិក  បាន ទះ - 
ដៃ អបអរ សាទរ  នៅ ពៃល ណា ដៃល 
អ្នក ជំងឺ ម្នាក់  មន ស៊ខ ភាព ល្អ បៃសើរ  
តៃូវ បាន គៃ បញ្ជូន ទៅ ផ្ទះ វិញ ។ 

លោក បៀល ឌឺរ  អ៊ី កា្វារ ឌូ  ឡូ ភីស  
មន វ័យ ៥៩ ឆ្នាំ  បាន ជៃរ បៃទៃច 
ប៊គ្គលិក ពៃទៃយ  ដៃល បាន ថៃ ទាំ លោក 
« ជា មយួ ភាព ទន ់ភ្លន ់ នងិ ការ ពៃយា បាល 
មន៊សៃស ជាតិ យ៉ាង អសា្ចារៃយ ម្នាក់ » ។ 

ប៉៊ន្តៃ ខណៈដៃល  ការ ឆ្លង រីក រាល - 
ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  កំព៊ង ធា្លាក់ ច៊ះ 
នៅបណា្តាបៃទៃស  នៅ  អរឺ៉ប៊   មន សញ្ញា 
ធា្លាក ់ច៊ះ តចិ តចួ នៅអាមៃ រកិ  ជា ទ ីដៃល 
ចំនួន អ្នក សា្លាប់  បានកើនឡើង  ជិត  
១មឺ៊ន  នាក់ហើយនោះ៕ AFP/SK  

លោកអភិបាលក្រងុ ញូវ យ៉ក   បី៊ល ឌឺ  បា្លាស ្រយូ ស្វាគមន៍ បុគ្គលិកព្រទ្រយ     ទាហា ន ជើ ងទឹក អាម្រ រិក  ដ្រល ស្ម ័គ្រ    ចិត្តមកពីទូ ទំាងប្រទ្រស  ។ AFP 
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ផ្ស្ង ហុយ ទ្លោម  ក្យ ពី ការ  វាយប្ហារ របស់កុ្មឧទ្ទាមហូ៊ធី  ។AFP

ក្រមុឧទ្ទាមហូ៊ធីយ្រម៉្រនវាយ-
ប្រហារទៅលើពន្ធនាគារនៅក្នងុ
ក្រងុត្របណ្តាលឲ្រយស្ត្រី៦នាក់ស្លាប់

ក្ុង សាណាៈ  រដ្ឋមន្តៃី ព័ត៌ - 
មាន យៃម៉ៃន លោក  មួម មា៉ា  
អុីរ៉ានី  បាន ថ្លៃង ថា   ស្តៃី យ៉ាង - 
តិច ៦ នាក់  និង អ្នកទោស ស្តៃី 
២៨ នាក់  ផៃសៃង ទៀត បាន រង - 
របួស កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ នៅ ក្នុង 
ការវា  យបៃហារ  កាំភ្លើង ធំ របស់ 
កៃមុ ជវី ពល ហ៊ធូ ី ទៅ លើ ពន្ធនា- 
គារមួយ នៅ  ក្នុង កៃុងបៃទៃស  - 
យៃម៉ៃន ។ 

លោក   អីុរ៉ានី  បាន ថ្លៃង នៅ  
លើ គៃហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ ថា៖ « យើង 
ថ្កោល ទោស យ៉ាង ដាច ់អហង្កោរ 
ចំពោះ កា រ សមា្លាប់ រង្គាល  ដៃល 
បាន ធ្វើ ដោយ កង ជីវពល ហ៊ូធី 
ដោយ បាន វាយ បៃហារ ទៅ លើ 
ពន្ធនា គារ នៅ ក្នុង កៃុង តៃ ចំនួន 
៨ គៃប ់ ដៃល យោង តាម របាយ- 
ការណ៍ ពី ដំបូង បង្ក  ឲៃយ ស្តៃ៦ី នាក ់
សា្លាប់  និង ក្មៃង មា្នាក់ដៃល ទៅ 
លៃង មា្តាយ របស ់នាង  នងិ ២៨- 
នាក់ ផៃសៃង ទៀត រង របួស »។  

កៃុម អ្នក សៃុក  និង ពៃទៃយ ទា- 
ហាន  បាន និយយថា  ការ វាយ-  
បៃហារ នោះ  បាន កើត ចៃញ ពី 
ផ្លូវ ទី ៥០  នៅ ជាយ កៃុង តៃ  ជា- 
ទី ដៃល កៃុម ជន សកម្ម យុទ្ធ- 
ជនហ៊ូធី  ឈរ ជើង។  

ពន្ធនាគារ កណ្តាល ស្ថតិ នៅ- 

ក្នងុ តបំន ់អាលើ ដា បាប  នៅ ក្នងុ 
កៃុង តៃ ភាគ ខាង តៃបូង។ 

កៃុងតៃ ជា កៃុង ធំ ទី៣ របស់ 
បៃទៃស នៃះ  ស្ថតិ នៅ កៃម ការ- 
គៃប់ គៃង របស់ រដា្ឋា ភិបាល  
ខណៈ ដៃល  នៅជាយកៃុង នៃះ 
សមៃបូរ ដោយ ភ្នំ ព័ទ្ធ ជុំវិញ  ស្ថិត 
នៅ កៃម ការ គៃប់ គៃង របស់ 
កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូធី ។  

បៃទៃស  យៃម៉ៃន  បាន ជាប់ 
នៅ ក្នុង សង្គៃម សុីវិល  ចាប់- 
តាងំ ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៤  នៅ ពៃល 
កៃុម ឧទា្ទាម ហ៊ូធី គាំទៃ ដោយ 
អុីរ៉ង់  បាន កាន់ កាប់ ភាគ ចៃើន 
នៃ ទកឹ ដ ីខាង ជើង របស ់បៃទៃស 
នៃះ  និង បាន បង្ខំ ឲៃយ រដា្ឋា ភិបាល 
គាំទៃ ដោយ អន្តរ ជាតិ របស់ 
លោក បៃធានា ធិបតី អាប់  រ៉ាប់បុ៊- 
 មា៉ាន សរួ  ហាឌ ី ភៀស ខ្លនួចៃញ 
ពី រដ្ឋ ធានី សាណ ។  

បៃសិត ពិសៃស UN  បៃចាំ 
នៅយៃម៉ៃន បាន ថ្លៃង កាល ពី 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ថា  លោក បាន       
ចូល រួម ការ ចរចា ជា មួយ ភាគី 
សង្គៃម របស់ បៃទៃស នៃះ  
ដើមៃបី ធានា ឲៃយ មាន បទ ឈប់ - 
បាញ់  នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស  ដើមៃបី 
ជួយ បៃឆំង ការ គំរម កំហៃង ពី 
វីរុស កូរ៉ូ ណ ៕ Xinhua/PSA 

អីុស្រអ្រលចាប់ឃំុខ្លនួអភិបាលក្រងុហ្រស្រ៊រុយ-
សឡិមបា៉ាឡ្រស្ទនីពីបទធ្វើសកម្ភាពខុសច្របាប់

ក្ុង ហ្ស្៊រុយ សាឡិមៈ  ប ៉ូ- 
លិស  អុីសៃ អៃល  បាន ឃុំ ខ្លួន 
អភិបាល កៃុង ហៃសៃ៊រុយ សាឡិម 
លោក  អាណម  ហ្គតីហ៍ កាល  
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ជុំ វិញ សកម្មភាព 
«ខសុ ចៃបាប ់»  ដៃលបានបៃពៃតឹ្ត 
យ៉ាង តិច ៧ លើក  ដៃលជាផ្នៃក
មួយនៃការចាប់ខ្លួនយ៉ាងតិច 
១៨ខៃកន្លង មកនៃះ  ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ ប៉ូលិស  លោក-
មុកិ គ ី រ ូសៃន ហ្គ្វលី ដ ៍ បាន ថ្លៃង-
បៃប់ AFP ថា ៖ « លោក អា-
ណម  ហ្គីតហ៍  តៃូវ បាន ឃុំ ខ្លួន 
ជុំ វិញ សកម្ម ភាព ផៃសព្វផៃសាយ- 
កចិ្ចការបា៉ាឡៃ ស្ទនីនៅ ក្នងុ ទីកៃងុ 
ហៃសៃរុ៊យ សាឡិម  ដៃល ជា សកម្ម- 
ភាព ខុស ចៃបាប់ » ។ 

 មន្តៃីនៃ អាជា្ញាធរ បា៉ាឡៃ ស្ទីន 
(PA)  តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ដោយ 
ប៉ូលិស អុីសៃ អៃល  យ៉ាង តិច 
៦ លើក កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

 រូប ភាព វី ដៃ អូ  ដៃល បាន 
បង្ហោះ នៅ លើ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ- 
សង្គម  បាន បង្ហោញ លោក-
អាណម  ហ្គីតហ៍  បាន ពាក់- 
សៃម ដៃ  និង ជក់ បារី  តៃូវ បាន 
អម ដំណើរ ដោយ បូ៉លិស អីុសៃ- 
អៃល  ចៃញ ពី ផ្ទះ របស់លោក 

នៅ ក្នុងទី កៃុង ហៃសៃ៊រុយ សាឡិម 
ភាគ ខាង កើត ។ 

 មៃធាវី របស់ លោក  គឺ លោក-
រ៉ាមី  អូដហ៍ ម៉ៃន  បាន ថ្លៃង ថា  
លោក  អាណម  ហ្គីតហ៍  ដៃល 
តៃូវ បាន គៃ នាំ ទៅ សួរ ចម្លើយ  
ហើយ តៃូវ បាន គៃ ឃុំ ខ្លួន ជា- 

លើក ដំបូង  ដោយ សារ ធ្វើ 
សកម្មភាព ជួយបា៉ាឡៃ ស្ទនី ទាក់- 
ទងនឹង ការ ផ្ទះុ  វីរុស   ផ្លវូដង្ហើម  
កូ រូ៉ ណ បៃភៃទ ថ្មី ដ៏ចម្លៃក  នៃះ ។ 

 សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ ចៃញ ពី 
អង្គ ភាព មួយ  ដៃល បាន តំ-
ណង ឲៃយ កៃុម ពល រដ្ឋបា៉ាឡៃ - 
ស្ទីនផៃសៃងៗ នៅ ក្នុង ទី កៃុង 
ហៃសៃ៊រុយ សាឡិម  បាន ថ្កោល - 
ទោស ការ ចាប់ខ្លួន នោះ ។ 

សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍  បាន 
និយយ ថា  សកម្ម ភាព របស់ 
អុសីៃ អៃល  មាន គោល បណំង 
ចង់« បង្ក ឧប សគ្គ ដល់ សកម្ម-
ភាព ជាតិ បា៉ាឡៃ ស្ទីន  នៅ ក្នុង 
ទកីៃងុ ហៃសៃរ៊យុ សា ឡមិ » ដោយ 
បាន សង្កត់ ធ្ងន់ ថា  លោក-
ហ្គីតហ៍  បាន  និងកំពុង ធ្វើ ការ  
ដើមៃបី ធា នា ដល់ ការ រស់ នៅ 
របស់ ពលរដ្ឋ បា៉ា ឡៃ ស្ទីន  នៅ- 
ក្នុង ទីកៃុង  នៃះ ៕ AFP/SK

មន្ត្ ីបូ៉លិស  អីុស្អ្ល ម្នាក់  ក្នងុ   សម្លៀក  បំពាក់ ការ  ពារ វី រុស  កូ រូ៉ ណា  កំពុង ថ្លង្  ទៅ កាន់ និស្សិត ជី្វហ្វ នៅ  ក្នងុ  ទីកុ្ង បី៊ប្ក់ របស់ ប្ទ្ស  អីុ ស្អ្ល។ AFP

បុគ្គលិក  របស់ អង្គកា រ  Chevra Kadisha ស្ង សព   អ្នក ជំងឺកូ វីដ១៩។ AFP
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កាហ្សា ប៉ាល្ស្ទីន:   ឃើញ 
ពិភពលោក កំពុង តែពែយាយាម 
លើក  កម្ពសក់ារ យល ់ដងឹ ព ីវរិសុ 
កូរ៉ូណា និង    ឲែយ មនុសែស នៅ ផ្ទះ   
រកែសា សខុ ភាព  អ្នក ជនំាញ  ដតុ ន ំ 
ជាត ិប៉ាឡែស្ទនី លោក  Eyad- 
Abu Rezqa   នឹកឃើញ គំនិត 
ថ្មី តមែូវ តាម  និនា្នាការ សកល។

បែធាន ផ្នែក ដុត នំ នៅហាង 
Al-Nada  តំបន់   Khan Yunis 
ភាគ ខាង តែបូង កាហែសា   រចនា នំ 
រូប នារី ពាក់ ម៉ាស   ់ខៀវ   បំណង 
កែើន រំឭក ពលរដ្ឋ ពី សារៈសំខាន់  
នែ  ការ រកែសា គម្លាត សង្គម។

រូបថត នំខែក ដែល តែូវបន 

លោក បង្ហោះ   លើក ដបំងូ ទទលួ 
បន ការ ចាប់អារម្មណ៍ យា៉ាង 
ខា្លាំង។ មនុសែស ជាចែើន  ធ្វើការ 
កុម្ម៉ង់ ទិញ នំខែក កូរ៉ូណា  ទោះ  
តំបន ់នៅ ប៉ាឡែស្ទីន នែះ សមែបូរ 
បែជាជន រស់ ក្នុង ភាព កែីកែ ។

លោក  ថា៖ «និយាយ ឲែយ តែង់ 
ទៅ នំខែក កូរូ៉ណា មន គែ ចាប់ 
អារម្មណ៍ចែើន។អតិថិជន  លាន់- 
មត់ថា គាត់ ចង់បន នំនែះ»។

លោក  ថា៖ « រាល់ ថ្ងែ  តមែូវ 
ការ    ភ្ញៀវ ទិញ នំខែក នារី ពាក់- 
ម៉ាស់ កាន់តែ កើនឡើង»។

អ្នក ជំនាញ ដុត នំ  លោក 
Eyad Abu Rezqa  បញ្ជាកថ់ា 

លោក មនិ មែន ចង ់មើលសែល 
ជងំ ឺឆ្លង ដែល បន ឆក ់យក ជវីតិ 
មនុសែសជាង ៦ មុឺន នាក់  ទូទាំង 
ពិភពលោកនោះទែ។ លោក 
ពែយាយាម  លើក កម្ពស់ ការ   យល់ 
ដឹង ពី ជំងឺ ឆ្លង និង ធ្វើឲែយ បែជា-
ជន មន  អារម្មណ ៍សែសស់ែយ  
នឹង  អាហារ ផ្អែម។

គតិ តែមឹ ចងុ សប្ដាហ ៍កាហែសា 
មន ករណី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ចំនួន 
១២ នាក ់។

  លោក Abu Rezqa  បញ្ជាក ់
ថា៖ «បុគ្គលិក ធ្វើនំ  តមែវូ ឲែយ ពាក់ 
សែមដែ ម៉ាស់ និង សម្លៀក - 
បំពាក់ការពារ »៕ AFP  នំខ្ក រចនា ជា រូប នារី ពាក់ ម៉ាស ផ្សព្វផ្សាយ ពី គ្ះថ្នាក់ ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅប៉ាឡ្ស្ទនី ។ រូបថត AFP

នំខេកកូរូ៉ណានារីពាក់ម៉ាស់ខៀវលេបីសុសសាយនៅតំបន់សង្គេមរ៉ារ៉ំេកាហេសា

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំញ្ៈ គែន ់តែ  របូ ភាព តារា 
ចមែៀង សែ ីលដំាប ់កពំលូ  ជែក 
នៅ ទែន ំថោន កញ្ញា មស សខុ 
សោភា គែង  ឈុត    សម្លៀក   បំ-
ពាក់   នែ  ទែពធីតា ម ហា  សង្កែន្ត  
ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូត ពែះនាង ពែះនាម- 
«គោរាគទែវ»ី  ដែល ជា បតុែ ីទ ី២  
របស់ ក បិល   មហាពែហ្ម   មន 
យាន ជំនិះ     គឺ ជា សត្វ  ខា្លា  បង្ហោះ 
ភា្លាម នោះ ក ៏កើត មន ការ ជជែក  
គា្នា  យា៉ាង ក្តៅ គគុក  ពែញ តាម 
បណា្តាញ សង្គម ដោយសារ  តែ 
មន ការ ភាន់ចែឡំ  គា្នា  រវាង យាន - 
ជនំិះ  របស ់ទែព ធតីាទាងំ  ៧អង្គ 
ជា  បុតែី កបិល មហា ពែហ្ម  និង   
ទែវ តា  បែចាំ ឆ្នាំ    ទាំង  ១២   ។ 

កែយ ព ីបង្ហោះ របូ   របស ់តារា 
ចមែៀង សែី កញ្ញា  មស សុខ- 
សោភា បង្ហោញ គែង ឈុត ផែសែងៗ  
នែ សម្លៀក បពំាក ់របស ់ទែព ធតីា  
ចែញ  មូ៉ដ ដោយកែមុ ហុ៊ន សម្អាង- 
ការ មយួ  ឈ្មោះ  Hang Embel-
lishment មក  គែ  ឃើញ  មន 
ទាំង អ្នក  ចូល     ទៅ  ចុច Like និង 
Comment  សរសើ រផង និងមន  
អ្នក Comment   រិះគន់ ផង ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹង យានជំនិះ របស់ ទែព ធីតា 
សង្កែន្ត ឆ្នា ំជូត  ពែះ នាង «គោរាគ  - 
ទែវី» ដែល ជាសត្វ ខា្លាខណៈ ទែវ-
តា តំណាង ឆ្នាំ ជូត  មន យាន- 
ជំនិះ  គឺ ជា សត្វ កណ្តុរនោះ ។   

កែមុ  អ្នក រិះ គន ់បន លើក ឡើង 
ថា៖ «អ្នករៀបចំ  កំពុង វង្វែង  វីវក់ 
ចែឡំស ត្វអស់!សត្វកណ្តុរ 
កា្លាយ ជាសត្វ ខា្លា ដោយ សារ មែ- 
រោគ  កវូដី១៩ វាករូខា្លាងំពែកទៅ។   
ឆ្ងល់ឆ្នាំ ជូត   ម៉ែច ចែញជា ខា្លា 
អ៊ចីងឹ? ទើបតែ ដងឹថា ឆ្នាជំតូ គែ 
ជិះ ខា្លា ចែញ មក  រាង ភា្លាវ អ!ូ ភ្លែច 
ថាសមយ័ករូ៉ណូា » នងិ សារ ថា៖ 
«ចុម ឆ្នាំ ជូត ចែញខា្លា ចុះឆ្នាំ 
ខាល  ជិះអ្វីវិ ញ អាយដល?  
កែង ឆ្នាំថ្មីនែះ  ទែវតា ជិះ សត្វ 
កណ្តុរ  ឬ? ម៉ែច បន ទៅជា 
សត្វខា្លា ទៅវិ ញ?» ។ 

ដោយសារ  រឿង នែះ មន លើក 
យក មក ជជែកគា្នា យា៉ាង ក្តៅ គគកុ 
ពែញ បណា្តាញសង្គម ហើយ មិន 
មន អ្នក អាច បកសែយ ការ ពតិ 
កែបួន តមែ វបែបធម៌ បែពែណី ខ្មែរ  
នោះ ទើប ឃើញ មន ម្ចាស់ 
គណនី ហ្វែសប៊ុក ឈ្មោះថា  
Khmer Architectural និង  
យោង   តាម សំណៅដើម  នែ  ឯក-  
សារ      មហាសង្កែន្តខ្មែរ ដែល  
មន  ក្នងុ  គែហ ទពំរ័ វគី ីភឌីា   បក- 
សែយ ជមែះ មន្ទលិ នែ ការ ភាន់-  
ចែឡ ំ ខាង លើ   នែះ  មន លក្ខណៈ 
សែបគា្នា ។ 

គណនី   Khmer Architec-
tural  នងិ ឯក សារ     មហា សង្កែន្ត 
ខ្មែរ ដែល  មន  ក្នងុ  គែហ ទំព័រ វីគី- 
ភឌីា បន បភំ្ល ឺថា៖ « សមូ បង  ប្អនូ 
ខ្មែរ  យើងបែងចែ ក ឲែយ ដាច់ រវាង 

ឆ្នាំទាំង  ១២ ជា មួយ  បុតែី  ទាំង  
៧ របស់ កបិល មហា ពែហ្ម  មិន- 
មែន   ឆ្នាំ ជូត ជិះ កណ្តុរ ទែណា  ! 
យាន  ជំនិះ បុតែី ទាំង ៧  គឺ មិន- 
មែន សត្វ ឆ្នា ំទាងំ  ១២ នែះ  ទ ែ។  
ខ្ញុំ បទ  សូម ធ្វើ   ការ  បក សែយ 
ចម្ងល់ ដែល ថា  ហែតុអ្វី ទែវតា 
ឆ្នាំ ជូត  បែរ  ជា   គង់  ផ្ទំបើក ពែះ- 
នែតែ លើ ខ្នង  ពាហនៈពែយាឃៈ 
(សត្វ ខា្លា)  ទៅវិញ?    ទី១  អំពី 
បុតែី  កបិលមហាពែហ្ម  គែប់គា្នា 
តែងតែ គតិ ថា   រាល ់ពែល ចលូ 
ឆ្នាំ  ទែវតា  ដែលទែង់  នឹង  
យាង ចុះ  មកគែង ជម្ពរូ ទ្វបី 
តែងមនយាន ជំនិះ ជា 
សត្វ តណំាង ឲែយ ឆ្នានំោះ   
ឯង។  ឧទា ហ រ ណ៍    
ឆ្នា ំ ជតូ ជិះ   កណ្តរុ   ឆ្នា ំ
ឆ្លូវ   ជិះគោ  ឆ្នាំខាល 
ជិះខា្លាជាដើម   តែ ការ 
ពិត   មិន ដូច្នាះ  ឡើយ  ពែះ 
ថា  បុតែី  កបិល មហា  ពែហ្ម មន      
តែ  ៧  អង្គ  ទែ    មនិ មែន ១២ អង្គ 
តាម ឆ្នាំទាំង១២ នោះ ឡើយ។ 
ទែពធតីាទាងំ  ៧  អង្គ  នោះ   តែង 
ឆ្លាស់  វែនគា្នា ទទួល ភារ កិច្ច  បន្ត 
បនា្ទាប់ ក្នងុ ការគែប់គែង ភព  ផែន- 
ដីនែះ ដែល កំណត់ ទៅ តាម 
ថ្ងែនីមួ យៗ បែចាំ  សប្តៅហ៍» ។  

បែភព  ដដែល នែះ បន្ត ថា៖ 
«សមែប់ ថ្ងែ  អាទិតែយ ទែវតា 
នាមនាង  «ទុងែសាទែវី»  ដែល មន 
យាន ជំនិះ ជា សុបណ្ណរាជ  ( ស្តែច- 

គែុឌ)  ថ្ងែ ចន្ទ ទែវតា នាម នាង  
«គោរាគទែវី » ដែល មន យាន 
ជនំិះជា ពែយគែឃ: ឬ   ពា ហនៈ ពែយាឃៈ  
(ខា្លាធំ)   ខណៈ ថ្ងែ អង្គារ ទែវ តា 
នាម  នាង   « រាកែយ សា ទែវ»ី  
ដែល មន យាន 
ជំនិះជា អ សែស- 
តរ   (សែះ)  ឬ  
សុករ:  (ជែកូ)។ 
ចំណែក   ថ្ងែ 
ពុធ ទែវតា 

នាម នាង   
«មណា្ឌាទែ- 

វី»  ដែល មន 
យានជនំិះ ជាគ- 

ទែភ   (លា) ថ្ងែពែ-
ហសែបត្តិ៍ ទែវ តា  នាម 
នាង   «កិរិណីទែវី»  
ដែល មនយាន  ជនំិះ  
ជាគជសារ   (ដំរី)។ 
ចំពោះ  ថ្ងែសុកែ ទែវ តា   

នាមនាង   «កិមិ រា ទែវី»  ដែល មន 
យាន ជំនិះ ជាមហិសារាជ   (ស្តែច- 
កែបី) រី ឯ   ថ្ងែ សៅរ៍ ទែវតា នាម 
នាង  «មហោ ទរា ទែវី »  ដែល   មន   
យាន ជំនិះ  ជាមយូរ  (ក្ងោក)។ 
ដោយសារ  ក្នងុ ឆ្នា ំជូតនែះ សង្កែន្ត  
ចូល មក  ចំ ថ្ងែ ចន្ទ  គឺតែូវវែននា ង  
«គោរាគទែវ»ី  ហែតដុចូ្នែះហើយ 
ទើបបន ទែពធ ីតាឆ្នានំែះ ជិះខា្លា 
ចុះ មកនោះ»៕ 

យានជំនិះទេវតាឆ្នាំជូតគឺជាសត្វខ្លានិងកណ្តរុកំពុងតេ
កា្លាយជាបេធានបទជជេកគ្នាក្តៅគគុកក្នងុបណា្តាញសង្គម

យានជំនិះ របស់ ទ្ពធីតាបុត្ ី  កបិលមហាព្ហ្ម  និង  

ទ្វតាតំណាង ទំង  ១២ឆ្នាំ    កំពុង ត្ កា្លាយ ជា ប្ធាន   

បទ ក្តៅ ក្នុងបណា្តាញសង្គម។ រូបថត  ហ្វែសប៊ុក 
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ក្រុង ប៉ារីស : អផៃសុក នឹង ការ-  
សម្ងំ នៅ តៃ ផ្ទះ  ចុងភៅ ដ៏ លៃបីៗ 
នៅ  បារាងំ នា ំគ្នា បញ្ចៃញ សា្នាដៃ  
ធ្វើម្ហបូ ងយៗ ផ្ដលភ់ាព សៃស-់ 
សៃយ ដល់  បៃិយមិត្ត  ដោយ 
មិន  ចាំ  បាច់ បៃើ បៃស់ រូបមន្ត 
ស្មុគ សា្មាញ ដូច នៅ ភោជនីយ- 
ដ្ឋាន លំដប់ខ្ពស់។

មៃចុងភៅ Cyril Lignac 
ជាតារារះ លើ វសិយ័ ម្ហបូអាហារ   
និយាយ ថា៖ «ថ្ងៃ នៃះ អត់មាន  
ហៅ ចុងភៅថា  លោក  Lignac 
តាម ឈ្មាះ ផ្លវូការ អី ទៃ។ ហៅ ខ្ញុំ 
ថា Cyril ធម្មតាៗ បានហើយ។ 
ខ្ញុំ ក៏មិនខុស អ្វីពី បងប្អូន បារាំង 
យើង  ទៃ គ ឺចូលចិត្ត ទៅ ផៃសារ កៃបៃរ 
ផ្ទះ ទិញ បន្លៃ បន្លកុ  ដំស្ល ដូច តៃ 
គ្នា  ហ្នឹង»។

ពាក់ អាវយឺត រលុងៗ  ចម្អិន 
ម្ហូប នៅ ឯចង្កៃន បាយ ក្នុង ផ្ទះ  

លោក  Cyril  រៀប រាប់ថា៖ 
«អតម់ាន របូមន្ត អ ីលាក ់បាងំ ទៃ 
គៃឿង ផៃសំ យកចៃញពីទូទឹកកក 
នងិ ធ្នើ  គៃឿង ទៃស នៅ ផ្ទះយើង 
ដូចៗគ្នា។ តោះចាប់ផ្ដើម»។

រីឯ មៃចុងភៅ នារី  លៃបី លៃបាញ  
បៃចាំ នៅ កៃុងបា៉ារីស អ្នកសៃី   
Amandine Chaignot   
បង្ហាញ វីដៃអូ  កំពុង លាង ចាន  
បណ្ដើរ នងិ ឆ្លៀត ចម្អនិ ម្ហបូ ខសុ 
ពី ទមា្លាប់  នៅ ភោជនីយដ្ឋាន   ។

កំពុង ចម្អនិ ម្ហបូ ងយៗ ទំពំាង- 
បារាងំ ស៊តុ នងិ ប៊រ័ អ្នកសៃ ី  បៃប ់ 
ថា៖ «កុំ ឃើញ ម្ហូបសាមញ្ញៗ 
អ៊ីចឹង រសជាតិ វា ឆ្ងាញ់ ណាស់ 
មិន គួរ មើល រំលងទៃ»។

មៃចុងភៅម្ហូប មៃឌីទៃរា៉ាណៃ 
ជាប់  ផ្កាយ២ ពី មីសឺលីន លោក   
Alexandre Mazzia បាន  
បង្ហាះ រូបមន្ត ចម្អិន ម្ហូប តមៃូវ 

តាម  សា្ថានភាព បមៃម  ចៃញ 
កៃ  ផ្ទះ ។ 

ដោយ បៃប់ ទសៃសនិកជន ឲៃយ 

ចាត់ទុកលោក ជា ឪពុកចូល 
ផ្ទះ  បាយ  ធ្វើ ម្ហូប ជាមួយ កូនៗ 
នោះ  លោក រៀប រាប ់ ថា៖ «ខ្ញុំ 

បានទទួលសារ  ពី បៃយិមិត្ត  ចំនួន 
៣៥០សារ ព ីវធិ ី ចម្អនិ សណ្ដៃក 
បៃតង   និង ធ្វើ ពង មាន់ចៀន  

អូមើឡៃត ។ អ្នក ខ្លះ សួរថា ចុះ 
បៃសិនបើ ខ្វះ កៃូច ឆ្មារ តើ អាច 
បៃើ    បៃស ់ផ្លៃប៉ាម  បៃតង ជនំសួ 
បានទៃ ចុះ បើ អស ់ គៃប ់សា្វាយ- 
ចន្ទី អាច យក ធញ្ញជាតិ  ផៃសៃង 
ជំនួស បាន ទៃ»។

មៃចុងភៅ  ជាប់  ផ្កាយ៣   ពី 
មីសឺលីន Christophe Bac-
quie តៃូវបាន បៃពន្ធ ទទូច ឲៃយ 
ផៃសាយ ចំណៃះដឹង ធ្វើម្ហូប តាម 
បណា្ដាញ សង្គម អុីនសា្តាកៃម។

ជាមយួ សា្ថានភាព ផៃសារ ទនំញិ 
ខ្លះ បិទទ្វារ លោក Christo-
phe Bacquie បាន  ណៃនំា 
បៃយិ មតិ្ត ថា៖ «យើង តៃវូ ចៃះ ច្នៃ 
អ្វីដៃលយើង មាន ហើយ ក្នុង 
នាមជាមៃចុងភៅមា្នាក់ យើង 
អត់គួរ បៃើបៃស់ គៃឿង ផៃសំអីស្មគុ-  
សា្មាញ  ទៃ។ យើង តៃូវ តៃ ធ្វើជា 
គំរូ ដល់ពលរដ្ឋ»៕ AFP ម្រចុងភៅ Alexandre Mazzia ទទួលសារពីប្រយិមិត្ដ ៣៥០សារ  សួរ ពីវិធី ចម្អនិ ម្ហបូ នៅ ផ្ទះ   ។ រូបថត AFP

ចុងភៅបារំាងល្បីៗ បង្ហាញស្នាដ្ចម្អនិម្ហបូងយៗអំឡុងព្លនៅផ្ទះបាយ

ក្រងុ ហាណូយ : ដោយ  ដក់ ឈ្មាះវា 
ថា «កូរូ៉ណាបី៊ហ្គរឺ »  នំប័ុង  រាង មូល មាន 
បនា្លា  ពណ ៌បៃតង កៀប ស្នលូ សាច ់បន្លៃ 
នៅ ចំកណា្ដាល គឺ ជា គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ថ្មី 
របស់ហាង ភីហៃសា និងបី៊ហ្គរឺមួយ ក្នងុ 
កៃងុ ហាណូយ ដើមៃបី ទក់ទញ ចំណាប់- 
អារម្មណ៍ អតិថិជន និង សា្ដារ ចំណូល 
ពីវិបត្ត ិ សកល បង្ក ដោយ វីរុស កូរូ៉ណា។

មា្ចាស ់ហាង នងិ ជា មៃចងុភៅ លោក 
ហ័ង ទុង (Hoang Tung) រំពឹង ថា 
ប៊ហី្គរឺ រាង ដចូ មកដុនៃះ  មនិ តៃមឹ តៃ  ធ្វើ 
ឲៃយ អ្នក ញ៉ាំ ឆ្អៃត   ទៃ ថៃមទំង ឲៃយ ពួកគៃ 
មិន សូវ តានតឹង នឹង ព័ត៌មាន ២៤ 
ម៉ាង  នៃ វីរុស កូរូ៉ណា ក្នងុ ពិភពលោក។

លោក ហ័ង   បៃប់   AFP ថា៖ «ខ្ញុំ   ឮ 
តៃ  ពត័ម៌ាន អវជិ្ជមាន  នងិ រឿង  គរួ ឲៃយ តក-់ 
ស្លុត  ពី វីរុស កូរ៉ូណា  ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ 

គរួ តៃ ធ្វើ អ្វ ីមយួ ឲៃយ មនសុៃស សបៃបាយ  ចតិ្ត 
បន្តិច»។

លោក ថា៖ «គំនិត  ធ្វើ បី៊ហ្គរឺ នៃះ បាន  
ផុស ឡើង កៃយ ពៃល   ខ្ញុ ំបាន មើល 
រឿង តុក្កតា  Toy Story មានតួអង្គ    ពណ៌ 
បៃតង ដូច  មនុសៃស ភព ផ្កាយ ហើយ  វា 
មាន អង់តៃន លើ កៃបាល សៃដៀង    នឹង 
រូបរាង វីរុស កូរ៉ូណា»។

លោក ហ័ង   រៀបរាប់ ថា៖ «ពៃល  ខ្ញុំ  
ច្នៃ ប៊ីហ្គឺរ កូរ៉ូណា ខ្ញុ ំចង់ ផ្ដល់  អារម្មណ៍  
ល្អ ដល់ អ្នកញ៉ាំ កុំ ឲៃយ មានការ ភិតភ័យ 
កៃយ  ពី សា្ដាប់ ព័ត៌មាន ជំងឺ ឆ្លង ឥត 
ឈប់ ឈរ។ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ សមៃច ចិត្ត ច្នៃ 
របូរាង ប៊ហី្គរឺ ឲៃយ មាន របូ រាង ឃៃយតូ គរួ ឲៃយ 
សៃឡាញ់ និង គួរ ឲៃយ ចង់ ញ៉ាំ»។

បគុ្គលិក   លោក  ចាប ់ផ្ដើម ពសិោធ ធ្វើ 
នបំុង័  ប៊ហី្គរឺ  ដោយ លាយ ជាមយួ មៃសៅ 

តៃ មា៉ាត់ឆ និង  សារធាតុ ចមៃញ់ ពី ស្លកឹ-  
មា្នាស់ និង បន្លៃ ស្លកឹ ផ្អៃម ។

មា្ចាស ់ហាង ភហីៃសា នងិ ប៊ហី្គរឺ របូនៃះ   
ថា៖ «យើង បៃើ គៃឿងផៃសំ ដូច ប៊ីហ្គឺរ 
ដទៃ  ទៀត ដៃរ ប៉ុន្តៃ ដើមៃបី ឲៃយ នំបុ័ង មាន 
ពណ៌ បៃតង យើង   បៃើគៃឿង  ផៃសំ ធម្មជាតិ 
ជា ស្លឹក បន្លៃ  ជំនួសឲៃយ ការបៃើ   ល័ក្ត»។

ទំរាំ តៃ ស្វៃង រក គៃឿង ផៃសំ និង រូបមន្ត 

តៃវូ លោក តៃវូ ចណំាយ ២-៣សបា្ដាហ ៍
មុន ពៃល    ប៊ីហ្គឺរ កូរ៉ូណា   បៃចាំ  ហាង  
លោក បាន រំលៃច រូបរាង  និង ដក់ ឲៃយ 
អតិថិជន ធ្វើការ កុម្ម៉ង់ ទទួលទន ។

ចាប់ តាំង ពីបើក លក់ ដើម សបា្ដាហ៍ 
មនុ ហាង ដ ៏តចូ របសល់ោក ហង័ មាន 
កំណើន អតិថិជន ដោយ ១ ថ្ងៃ លក់   
បី៊ហ្គរឺកូរូ៉ណា យា៉ាងតិច ក៏ ៥០នំ ដៃរ។

លោក រកីរាយ នងឹ បៃជាបៃិយភាព ដ ៏
ឆប ់រហស័  នៃ ប៊ហី្គរឺ ករូ៉ណូា ហើយ អ្នក 
ចូល  ចិត្ត  វា  ខ្លាំង បំផុត គឺ កូន បៃុស របស់ 
លោក តៃ ម្ដង។

លោក និយាយ ថា៖ «កូន បៃុស ខ្ញុំ ថា 
ប៊ីហ្គឺរ នៃះ ពិតជា អសា្ចារៃយ  ហើយ  គត់ 
លៃង សូវ យំ ខ្លាច មៃរោគ  ហើយ»។

មិន ខុស ពី ហាងលក់ អាហារ នានា 
នៅ កៃងុ  ហាណយូ ហាង ភហីៃសា Pizza 
Home របស់ លោក  មាន ចំនួន អតិថិ-
ជន  ធា្លាកច់ុះ យា៉ាង គហំកុ  ដោយសារ តៃ 
វៀតណាម បាន បៃកាស បិទ កន្លៃង 
សុីផឹក សៃបៀរ និង ភោជនីយដ្ឋាន  
តាំង ពីចុង ខៃ មិនា ដោយ អនុញ្ញាតតៃឹម - 
តៃ មានការ កុម្ម៉ង់អាហារ  ដឹកជញ្ជូន 
ដល់ ផ្ទះ។

បៃទៃស វៀតណាម មាន ករណី ឆ្លង 
វីរុស កូរ៉ូណាជាង ២៤១នាក់  ហើយ 
អាជា្ញាធរ  រឹត បន្តឹង ការ ដើរ ហើរ របស់ 
ពលរដ្ឋ  និង ហាម  ការ ជួបជុំ មនុសៃស 
ចៃើន ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ការ រីករាល- 
ដល  នៃ ជំងឺ កូវីដ-១៩៕ AFP

 ប៊ើហ្គរឺ កូរូ៉ណា ផលិត ពី ម្រសៅ ត្រ ម៉ាត់ ឆា និង សារធាតុ ចម្រញ់ ពី ស្លកឹ ម្នាស់ និង បន្ល្រស្លកឹ ផ្អ្រម ។ រូបថត AFP

លោក ហ័ង ទុង  ម្ចាស់ ហាង ប៊ើហ្គរឺ  កូរូ៉ណា ដ្រល ទទួល បនការ គំាទ្រ ច្រើន  ។ រូបថត AFP ប៊ើហ្គរឺ កូរូ៉ណា របស់ យុវជន វៀតណាម  អាច លក់ ច្រញ  ៥០ដំុក្នងុ ១ថ្ង្រ   ។ រូបថត AFP

ប៊ើហ្គរឺកូរូ៉ណាវៀតណាម
ជួយឲ្យអ្នកញ៉ាំឆ្ងាញ់មាត់
និងបន្ធរូអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច



ហុង រស្មី  

ភ្នំពេញ : ទោះ នេះ ជា រដូវ មង្គលការ  
ដេល មនុសេស ម្នា ជា ចេើន ធ្លាប់ រអ៊ូរទាំ ពី 
ការ  ទទួល ធៀប ការ សន្ធកឹ សន្ធាប់ រៀង-  
រាល ់ខេ   កដ៏ោយ ក ៏មយួ រយៈ ចងុ កេយ 
នេះ មង្គល ការ មួយ ចំនួន តេវូបាន ពនេយារ 
ឬ ក៏លុបចោល ដើមេបី ទប់ ស្កាត់ ការ រីក- 
រាល  ដាល នេ វីរុស កូរ៉ូណា ។ 

ដោយ មន ណេនំ មិន ឲេយ ធ្វើ ដំណើរ  
បើ មិន ចំា បាច់ ពលរដ្ឋ ខ្លះ ហាក់ ដូចជា 
នឹក  ដល់ ការ ជួប ជំុ រួម តុ អាហារ ជាមួយ 
មិត្ដភក្ដ ិ និង   អាហារ ក្នងុ ពិធី មង្គល ការ ។ 

លើស ពីនេះ ការ រៀបចំ គេឿង គេ 
ម្ហូប ក្នុង ពិធី មង្គល ការ  វា រឹត តេ លំបាក 
និង ទាម ទារ ជំនញ ខ្ពស់ ។ អ្នក ហូប- 
ការ  អាច ចង់ ភ្លកេស រសជាតិ អាហារ 
មង្គល ពីស្នាដេ មេចុងភៅ  ជាពិសេស 
មុខ ម្ហូប ស្ទួយ សុខភាព  ដូចជា ស៊ុប- 
មន់ ខ្មៅ ឬ កកូរ បង្កង ទន្លេ សេស់ ៗ   ។ 

ខណៈ ពលរដ្ឋ តេូវបាន ណេនំ ឲេយ 
ស្នាក ់ នៅតេ ក្នុង ផ្ទះ និង រកេសា គម្លាត  
សេង ហុក ហេង  ជា កេុម ជំនញ ផ្ដល់ 
សេវា  ធ្វើ ម្ហូប ចល័ត ដ៏  មន បទពិសោធ   
ដេល រៀបចំ កម្មវិធី ជា ចេើន ចាប់ ពី  ពិធី 
អាពាហព៍ពិាហ ៍នងិជប ់លៀង ផេសេង ៗ   
បាន  បន្ថេម សេវាកម្ម ដឹក ជញ្ជូន ម្ហូប 
និង គេឿង ទេស ជាមួយ ការ កុម្ម៉ង់ តាម 
អនឡាញ ។ 

គេឿង ក្លេម ៨  មុខ  ម្ហបូ ចមេបង ប្លេកៗ  
ដ៏គួរ ឲេយ សេក់ ទឹក មត់ និង បង្អេម 
ខ្មេរ លាង មត់ ក៏ ស្ថិត ក្នុង បញ្ជី ម្ហូប 
លើ អនឡាញ ពី សេង ហុក ហេង 
ផង ដេរ ។ ទាំង នេះ គឺជា កិច្ច- 
ការ របស់ កេុម ដឹក ជញ្ជូន 
គេងឈុត ពណ៌ ទឹក ប៊ិក 
លាយ លឿង  បេើ ម៉ូតូ 

ពណ៌  ស ដឹក ធុង អាហារ តេច់ ចរ នំ 
យក ម្ហូប កុម្ម៉ង់ ជូន ភ្ញៀវ ។ 

លោក ទូច រដា្ឋា នយក គេប់ គេ ង 
ទូទៅ  សេង ហុកហេង បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ ថា ៖ « យើង បាន បង្កើត 
ផេសារ Hengmart ក្នុង ខេមីន ឆ្នាំ 
២០២០ ហើយ វា ជា គំនិត ផ្ដចួ ផ្ដើម របស់ 

សេង ហុកហេង  ។ យើង  លក់ 
ម្ហូប អាហារ កញ្ចប់ និង 

គេឿង ទេស ក្នុង  រាជ-
ធនី  ភ្នំពេញ  ដោយ 
មន ភាព ងាយ សេួល  

និង រហ័ស ទាន់ ចិត្ដ »។ 
ចាប់ ពីសរសេ កេង 
មន់ និង គេប់ 
ស្វាយ ចន្ទ ី(៥ 

ដុលា្លារ) សច់  ៣ ជាន់ រំលីង ស្វាយ-
រៀង (៥ ដុលា្លារ) ងៀត គោ អាំង (៦ 
ដុលា្លារ)  បេហិត គេឿង (៦ ដុលា្លារ) 
និង ស៊ុប កា្ដាម ពេុយ តេីឆ្លាម (២៥ 
ដុលា្លារ) ស៊ុប មន់ ខ្មៅ (៧ ដុលា្លារ) 
សម្ល កកូរ បង្កង ទន្លេ (៨ ដុលា្លារ) រួម 
ទំាង បាយឆ មីឆ ជាមួយ សច់ ផេសេងៗ 
រហូត ដល់ ទា ខ្វេ  (៣៥ ដុលា្លារ ) កា្ងាន 
ខ្វេ (៦៨ ដុលា្លារ) និង ជេូក ខ្វេ (៨៨- 
២៥០ដុលា្លារ) ក៏ ស ្ថិត ក្នុង បញ្ជី ដឹក- 
ជញ្ជូន  របស់ Hengmart ផង ដេរ ។ 

លោក រដា្ឋា   បន្តថា  ៖ « Hengmart 
បមេើ សេវាកម្ម ដឹក ជញ្ជូន ម្ហូប ពីស្នាដេ 
មេចុងភៅ សេង ហុកហេង  ដេល តេូវ 
បាន ទទលួ ស្គា ល ់ចពំោះ រសជាត ិ   រកេសា 
អនម័យ ខ្ពស់ សុវត្ថិភាព  និង តម្លេ 

សម រមេយ ។ Hengmart គឺជា ផេសារ 
អនឡាញ ទើប បង្កើត ថ្ម ីអឡំងុ ពេល ផ្ទុះ 
ឡើង នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ នៅ កម្ពុជា 
បច្ចបុេបន្នមន តមេវូ ការ ខ្ពស ់ចពំោះ ការ- 
កុម្ម៉ង់   អាហារ ដឹក ជញ្ជូន ដល់ ផ្ទះ »។ 

ជា ពិធីការិនី និង តារា សម្ដេង លេបី 
ម្នាក់ កញ្ញា ថន លក្ខណា បាន បង្ហោះ 
រូបភាព ម្ហូប អាហារ ប៉ុន្មៅន មុខ ពី ហាង 
Hengmart និង បាន សរសេរ  កោត- 
សរសើរ ពី ភាព ជឿ  ជាក់ របស់ ផេសារ 
អនឡាញ មួយ នេះ ។

កញ្ញា   សរសេរ ថា ៖ « មនិ ចា ំបាច ់ញ៉ា ំ
នៅ រោង ការ ក៏ អាច ពិស នៅ ផ្ទះ បាន 
ដេរ ។ ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ លើ ផេសារ អនឡាញ 
Hengmart ដេល មន លក់ អាហារ 
កញ្ចប់  និង គេឿង ទេស ផេសេង ៗ   ពេម-

ទំាង  ដឹក ជញ្ជនូ ដល់ កន្លេង រហ័ស ទាន់-  
ចិត្ដ បេកប ដោយ សុវត្ថភិាព ខ្ពស់  សេវា- 
កម្ម ល្អ និង តម្លេសមរមេយ »។ 

 Clara Nouth   សរសេរ  ថា ៖«ងាយ- 
សេលួ រហ័ស រសជាតិ ឆ្ងាញ់ និង មន 
អនម័យ ។ ពេល ណា ចង់   អ្នក អាច ចូល 
ទៅទំព័រហ្វេសបុ៊ក Hengmart»។ 

លោក ទូច រដា្ឋា បាន បងា្ហោញ ពី វិធី នេ 
ការ កមុ្មង៉ ់អាហារ នងិ គេឿង ទេស តាម 
អនឡាញ ថា ដបំងូ  ជេើស ផលតិផល   
ក្នុង  ហ្វេស ប៊ុក Hengmart រួច គូរ 
សញ្ញា  លើ ផលិតផល នោះ តាម រយៈ 
ការ  Edit លើ រូប ភាព ក្នុង Messen-
ger របស់ អ្នក បេើ បេស់ ។ 

លោក  ថា៖ « សុ ំផ្ញើ របូភាព ដេល គសូ 
យក ផលតិផល រចួ មក កាន ់យើង ខ្ញុ ំវញិ  
ដោយ ភា្ជាប ់មក ជាមយួ នវូ លេខ ទរូសព័្ទ 
ទនំក ់ទនំង  ម៉ោង យក ទនំញិ  រមួទាងំ 
អាសយដា្ឋាន  និង  Google Map នេ 
ទីតាំង ដេល តេូវ ទទួល ទំនិញ »។ 

 លោក បន្ដ ថា ៖« ការ ជឿ ទុកចិត្ដ លើ 
ផលិតផល អាហារ និង សម្ភារ បេើ  ផេសេងៗ   
ជា កចិ្ចការ អាទភិាព របស ់យើង ។ យើង  
តេូវ បេកដ ថា ផលិតផល ទាំង អស់  
ដេល ដឹក ជញ្ជូន ដល់ ដេ អតិថិជន តេូវ 
តេ  មន គុណភាព និង អនម័យ ។      
ការ ដឹក ជញ្ជនូជូន ភ្ញៀវ នេះក៏ ជា កតា្ដា ជំរុញ 
លទ្ធភាព រកេសា គម្លាត ដ៏ ល្អ ផង ដេរ »។ 

ផេសារ Hengmart  ការ កមុ្មង៉់ ព ី  ម៉ោង 
៦:៣០ ពេឹក   ដល់ ម៉ោង ៧:៣០ យប់   
រាល់  ថ្ងេ តាម អាសយដា្ឋាន ផ្ទះ  ៦១៥ ផ្លវូ 
២០០៤ សងា្កាត់ កាកាប ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សេនជ័យ ។ សមេប់ ព័ត៌មន លម្អិត 
សូម ចូល ទៅ ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក www.
facebook.com/hengmartdotcom 
ឬ វេសយ www.hengmart.com ឬ  
010 666 455 | 077 666 455៕

LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៩ថ្ងេអងា្គារ ទី៧ ែខមេស ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

នឹកម្ហបូការ!សេងហុកហេងបង្កើតHengmart
ដឹកម្ហបូស្នាដេមេចុងភៅដល់មាត់ទ្វារផ្ទះរបស់អតិថិជន

 ចុងភៅ សេង ហុកហេង រៀបចំ វេច ខ្ចប់ អាហារ  មុន ពេល ដឹក ជញ្ជនូ ទៅតាម អាសយដ្ឋាន អតិថិជន ។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី 

ការ កុម្មង៉  ់អាហារ ពី Hengmart មាន ភាព រហ័ស ងាយសេលួ  និង ទំនុកចិត្ដ ។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី 

 កេមុ ដឹកជញ្ជនូ គេង ឈុត 
ពណ៌ ខៀវ លាយ លឿង 
តេៀម ខ្លនួ  បមេើ អតិិថិជន ។ 

រូបថត ហា៊ាន រងេសី 
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ថ្ងៃ ១៥កើត ខៃចៃតៃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី៧ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

រាសីល្អបង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទ  ី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព ហើយ   កា រ- 
និយាយ   ស្ត ី  បៃកបដោយ ហៃតុផល  
គួរ ឲៃយ    គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ- 

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

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

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

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

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

រាសីសៃុតចុះ។ ការ បៃកប របរ រក 
ទទលួ  ទា ននានា  មនិ បាន ទទលួ ផល 
ចំ ណៃញ សះ ឡើយ ។ សុខ ភាព ផ្លវូ - 
កាយ  មាន ជំងឺបៀត បៀន  ទឹក ចិត្ត - 
ពោរ ពៃញ  ដោយ អកុសល  ហាក់ពុំ 

សបៃបា យ  រីករាយ ហៃតុនៃះតៃូវតៃអាន សៀវ ភៅ 
ដៃល   ទាក់ ទង ទៅ នឹ ង ពៃះ ធម៌ ផៃសៃង ៗ  ។  រីឯ  បញ្ហា 
ស្នៃហា    គូស្នៃហ៍ ខ្វះ ការ យល់ ចិត្ត គ្នា អាច មាន ការ - 
ឈ្លាះ ទាស់ ទៃង គ្នា បណ្តាល មក ពី រឿង តូចតច។    

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

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

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

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

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

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

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

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

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ       ឆន្ទៈដ៏មោះមុត នៅ ក្នងុ ការ- 
បំពៃញ        កិច្ច ការងរ ឬការបៃកប  - 
របរ  ទទួល ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។ ចំណៃក   ឯ- 

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

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

បៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហា 
គួរ         ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ 
ដោយ       ឡៃក គៃះ របស់ លោកអ្នក  គឺនៅ  ឯ ទិស-  
បស្ចិម   ដូច្នៃះ តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នខ្ពស់។



កីឡាបាល់ឱបត្រវូចាប់ខ្លនួពីបទបំពានច្របាប់ទប់ស្កាត់ម្ររោគ

ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២១

ក្រុង ស៊ូវ៉ា:កីឡាករ បាល់ ឱប 
ជមៃើស ជាតិ បៃទៃស  ហ្វ៊ីជី 
ចំនួន ២រូប  តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ពី 
បទ មិន គោរព តាម ចៃបាប់ របស់ 
ជាតិ បា៉ាស៊ីហ្វិក ដៃល តមៃូវ ឲៃយ 
នៅ ដាច់ ពី គ្នា  ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
វីរ៊ស កូរ៉ូណា ដោយ អាជា្ញ ធរ 
មូលដា្ឋាន បាន និយាយ ថា  
អាកបៃបកិរិយា ពៃងើយ កន្តើយ 
នៃះ នងឹ តៃវូ ផ្ដល ់ពត័ម៌ាន ឲៃយ ទៅ 
សា្ថាបន័  គៃប ់គៃង បាល ់ឱប របស ់
ពិភព លោក ។

ទោះ បីយា៉ាងណា កីឡាករ 
ទាំង ២ រូប នោះមិន តៃូវ បាន គៃ 
បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ ឲៃយ ដឹង 
នោះ  ទៃ ប៉ន៊្តៃ សមាគមបាល ់ឱប 
នៃ បៃទៃស  ហ្វុជី ីបាន អះអាង ថា  
ពកួគៃ ជាកឡីាករ អាជពី ខណៈ  
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ បាន ធ្វើការ- 
រាយការណ ៍ផៃសៃង  ថា  ជាកឡីាករ  
លៃង នៅកម្មវិធី បៃកួត ដៃល 
កំណត់អ្នកលៃង  តៃឹម ៧ នាក់ 
(sevens players)    និង ជា 
កីឡាករកៃ៊មជមៃើស ជាតិ ។    

កៃ៊ម ជមៃើស ជាតិហ្វ៊ីជី គឺ ជា 
មា្ចាស់ មៃដាយមាស អូឡាំ ពិក 

រដូវ ក្ដៅ កាល ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ 
បៃស៊ីល សមៃប់  វិញ្ញាសា 
បាល់ ឱប កីឡាករ៧នាក់ និង 
កពំង៊  ឈរ នៅ ចណំាត ់ថា្នាក ់ទ ី៣ 

នៅក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ World 
Rugby Sevens Series   
រដូវ កាលឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ 
ដៃល ពៃល នៃះតៃូវ បាន ផ្អាក 

ហើយ ដោយសារ ការ រាល- 
ដាល វីរ៊សកូរ៉ូណា ។

លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃ ីFrank 
Bainimarama បាន ចោទ- 

បៃកាន់ កីឡាក រ ទាំង ២នោះ ថា 
បាន ដាក ់បៃទៃស ហ្វ៊ជីទីាងំមលូ 
ទៅក្នុង គៃះ ថា្នាក់ ។ លោក 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ត ី មាន បៃសាសន ៍
ថា ៖  « កីឡាករ មា្នាក់ ដៃល បាន 
មក ពី បៃទៃស សិង្ហ ប៊រី មាន 
ហានិភ័យ ខ្ពស់ បំផ៊ត ក្នុង ការ- 
ឆ្លង វរីស៊  ពៃល នៅ បរទៃស នោះ 
ហើយ បនា្ទាប់ មក បាន គៃច ពី  
ការ ដាក ់ឲៃយ នៅ ដោយ ឡៃកព ីគៃ 
នៅ  មន្ទី រពៃទៃយ ហ្វ៊ីជី » ។

លោក Bainimarama 
បានមាន បៃសាសន៍ បន្ត ទៀត 
ថា ៖  « សំណាង មិនល្អ ដៃល 
ជំហាន របស់គត់   មិនអាចទៅ 
ណា ឆ្ងាយ ពី  កមា្លាំង ប៉ូលិស។ 
គត់ តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ហើយ 
ដាក់ឲៃយ នៅ ដាច់ ពីគៃ ឯង នៅ ឯ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ  Nadi » ។

នាយក បៃតិបត្តិ សហព័ន្ធ 
បាល់ ឱប ហ្វុីជី លោក John 
O'Connor បាន និយាយ ថា ៖ 
«សហព័ន្ធ កីឡា បាល់ ឱប ហ្វ៊ីជី 
នឹង ចាត់ វិធាន ការ វិន័យ សម- 
សៃប ទល ់នងឹ កឡីាករ បាល ់ឱប 
អាជីព ទាំង អស់ រួម ទាំង- 

ការរាយការណ៍ អំពី អាកបៃប- 
ករិយិា  ដៃល មនិ មាន ការ ទទលួ 
ខ៊សតៃូវ នៃះ ដល់ ក្លិប របស់    
ពួក គៃ និង សហព័ន្ធ បាល់ ឱប 
ពិភព លោក » ។

លោក O'Connor បាន បន្ត 
ទៀត ថា ៖  « គៃួសារ បាល់ ឱប 
របស់ បៃទៃស  ហ្វ៊ីជី ចង់ ល៊ប- 
បំបាត់ ការ ខក ចិត្ត ដ៏ ធំ ចំពោះ 
អាកបៃបកិរិយាដ៏ខ្ជី ខ្ជារបស់ 
កឡីាករ ទាងំ ២នាក ់ដៃល កពំង៊ 
ធ្វើ ឲៃយ កៃ៊ម គៃួសារ របស់ ពួកគៃ 
និង បៃជាជន ហ្វ៊ីជី ផៃសៃង ទៀត 
ស្ថិត ក្នុង គៃះ ថា្នាក់ » ។ 

លោក នាយក បៃតបិត្ត ិ John 
O'Connor បាននយិាយបន្ថៃម 
ច៊ងកៃយ ថា ៖ « អំពើ ដៃល ខ្វះ 
ភាព ចាស់ទ៊ំ នៃះ គឺ ខ៊ស ឆ្គង 
ទាងំ សៃង៊ ហើយ យើងអត ់មាន 
ការ ជទំាសអ់្វ ីឡើយ ចពំោះ ការ- 
អន៊វត្តរបស់ សមត្ថកិច្ច  ដៃល 
ចាប់ ខ្លួន គៃ ទាំង២ នាក់   ហើយ 
ក៏ គំ ទៃ ផង ដៃរ រាល់ វិធានការ 
ទាំង ឡាយ ណា  ដៃល នឹង 
តៃូវធ្វើ ឡើង ចំពោះ ពួក គៃ » ៕ 
AFP/VN

 ក្រមុ ជម្រើសជាតិ បាល់ឱបហ្វុជីី (ស) ព្រល ប្រកួតជាមួយ ក្រមុ បារំាង នៅ World Series។ រូបថត AFP

Andreas Tapia Dalbark បាន ក្លាយជា ម្ចាស់ ជើង ឯក ករ ប្រណំាង ស្រះ
   កីឡាករបៃណាំង សៃះ Andreas Tapia Dalbark បាន ទទួលជ័យជម្នះជាមួយសៃះដៃល មាន លៃបឿន ដ៏ លឿន  របស់ គៃ  ឈ្មោះ Milton នៅ ក្នុងការ បៃណាំង សៃះ ដ៏ ពិសៃសមួយ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
នៅក្នុង  រយៈ  ចមា្ងាយ   ១ ៦០០ម៉ៃតៃ ហើយ ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះតៃូវបាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុងទី កៃ៊ងស្តុកហូលម៍ បៃទៃសស៊៊យអៃត៕ AFP/VN
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តពី ទំព័រ ២៤...គណៈ កម្មការ 
ចៅ កៃម   ឬ គណៈ  វិនិច្ឆ័យ  និង  
គៃូ ពៃទៃយ បន្ថៃមនៅ  ឡើយទៃ ។ 

ជុំ វិញ បញ្ហា នៃះ លោក  វ៉ាត់  
ចំរើន  អគ្គ លៃខាធិការ  គណៈ- 
កម្មាធកិារ ជាត ិអូឡា ំពកិ កម្ពជុា 
(NOCC)  បាន បញ្ចៃញ ជា 
ទសៃសនា  ផ្ទាល ់ខ្លនួថា ៖« ការ បើក 
បៃ កួត វិញ  ក្នុង ទមៃង់ បិទ ទ្វារ ក៏- 
ដោយ  គ ឺអាសៃយ័ លើ សហពន័្ធ 
កីឡា បៃដាល់ គុន ខ្មៃរ  និង កៃ- 
សួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
ដៃល ជា អាជា្ញា ធរ កីឡា  ពៃះ 
លោកជាអ្នក  ពិនិតៃយ  និង ស- 
មៃច  ទៅ តាម សា្ថាន ភាព ជាក់- 
ស្តៃង ថា តើ មន ហានិភ័យ 
កមៃិត ណា ?  គួរ មន វិធាន ការ 
សម្អាត អនាម័យ បៃប ណា ? 
ហើយ វ  ផ្ទុយ ទៅ នឹង ខ្លឹម សារ 
របស់ កៃសួង សុខាភិបាល  ឬ 
ទៃ? គឺ លោក  ជាអ្នក សមៃច  
មិន មៃន ខាង  NOCC  ទៃ» ។

 លោក បាន បន្ត ថា ៖« គួរ មន 
ការ វយ តម្លៃ ពី ជំនាញ របស់ 

ពៃទៃយ  ថា គៃប ់គៃង បាន ដចូ ម្តៃច  
បើ ទោះ បជីា គ្មាន វត្ត មន កឡីា- 
ករ បរទៃស។  អ៊ីចឹង ការ បៃកួត 
រវង កីឡាករ ខ្មៃរ នឹង ខ្មៃរតៃូវ 
មន វិធាន ឲៃយ បាន មុឺង ម៉ាត់  
ដើមៃបី សុវត្ថិភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន  ក្នុង- 
ការ រកៃសា អនាម័យ នៅ ក្នុង ក្លិប  
នៅ ក្នុង គៃួសារ  និង នៅ ក្នុង 
ជនំបួ ផ្ទាល ់ពៃល បៃ កតួ ។  ហៃត ុ
នៃះ  គរួ រង ់ចា ំបន្តចិ សនិ  ពសិៃស 
ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ខាង មុខ នៃះ 
សម្តៃច  ហ៊ុន  សៃន  នឹង បូក- 
សរុប ក្នុង សន្និសីទសារព័ត៌- 
មន មួយ ដើមៃបី ណៃ នាំ អនុវត្ត 
តាម កៃ សួង ជំនាញ » ។ 

ចណំៃក លោក  ជមឹ  ផល្លា  គៃ-ូ 
ពៃទៃយ ជមៃើស ជាតិដៃល មន 
បទ ពិសោធ  នៅ ជិត សង្វៀន 
បៃដាល់  ចៃើន ឆ្នាំបាន  និយាយ 
ថា ៖ « ការ បៃ កួត អាច ធ្វើ ទៅ 
បាន  ក្នុង ករណី មន ការ ពិនិតៃយ 
សុខភាព  អនាម័យ គៃប់ ទី- 
កន្លៃងចំពោះ  កីឡាករ  តាំង ពី 
ក្លិប   និង លំនៅ ឋាន រហូត ដល់ 

សង្វៀន បៃកួត ផ្ទាល់  ហើយ 
យើង កាត់ បន្ថយ នូវ គណៈ - 
កម្មការ  ពៃម ទងំ រកៃសា គម្លាត ឲៃយ 
ឆ្ងាយ ពី គ្នា   ពៃះ ថា  សា្ថាន ភាព 
ជី វភាព របស់ កីឡាករ  និង គៃូ- 
បៃដាល់ លំបាក កៃី កៃ ណាស់  
បើ គ្មាន ការ បៃកួត នោះគឺ ដាច់- 
បាយ តៃ ម្តង» ។

លោក  ជឹម  ផល្លា  បាន បន្ត 
ថា៖ « ទោះ ជា យា៉ាង ណា  យើង 
កំពុង តៃ រង់ ចាំ មើល សា្ថាន ភាព  
ឬ ការ ណៃ នាំ របស់ កៃ សួង 
ជនំាញថា តើ អាច បៃ កតួ បទិ ទ្វារ  
បាន ទៃ?  គឺ ស្ថិត  នៅ ក្នុង ការ-   
រង ់ចា ំមើល ដណំងឹ ដចូ គ្នា  ពៃះ 
យើង មន ការ អាណិត ដល់ 
កឡីាករ  នងិ គៃ ូបង្វកឹដៃលមន 
ជីវភាព  កៃី កៃ ណាស់ »។ 

គួរ បញ្ជាក់ ឲៃយ ដឹង ថា  នៅ ក្នុង 
ចំណោម  សា្ថានីយទូរទសៃសន៍ 
ចំនួន ៦  ដៃល មន រៀបចំ ការ - 
បៃកួត បៃដាល់ នៅរៀងរាល់  
ចុង សបា្តាហ៍ គឺ មន តៃ សង្វៀន 
បាយ័ន  និង សង្វៀន CNC 
ប៉ុណោ្ណោះ ដៃល មនកម្ម វិធី 
បៃកួត  ចៃើនជាង គៃគឺបាយ័ន 
មន ៦កម្ម វិធី ឯ CNC មន ៥ 
កម្ម វធិ ីចណំៃក  PNN , SEATV 
ប៉ុស្តិ៍ លៃខ ៥ និង ទូរទសៃសន៍ 
ថោន មន ១កម្ម វិធី ដូច គ្នា 
ហៃតុ នៃះ កាល ពី បៃជុំ ពនៃយារ- 
ពៃលបៃកួត  កាល ពី ខៃ មីនា  គឺ  
លោក  ម៉ា សុី ថៃត មកពី  CNC  
និង លោក  នាង  សុីវុតា្ថា  មក ពី 
បាយ័នមន ភាព សៃួច សៃល់ 
ជាង គៃ ក្នុង ការ ផ្តើម គំនិត  
ទទូច សុំ ការ បៃកួត បិទ ទ្វា របាន 
១សបា្តាហ៍ ចុង កៃយ មុន នឹង 
បិទ ទំង សៃុង ៕ AFP/VN

គ្រ ូបង្គោល លោក Hansi Flick  របស់ ក្រមុ Bayern Munich បាន ដឹកនំា កូន ក្រមុហ្វកឹ ហាត់ ពី ថ្ង្រចន្ទ  ។ AFP

លោក ត្រម មឺុន  រក្រសា ជំហរឲ្រយ បន្តពន្រយារព្រល ការ ប្រកួតប្រដាល់ ។ ណន

Bayern Munich បាន វិល 
មកកាន់ទីលាន ហ្វកឹ ហាត់  ជាថ្មី

មេបេដាល់ រកេសាជំហរពនេយារពេល...

ក្រុង ប្រ៊រឡាំង: ក្លបិ Bayern 
Munich ដៃល  ជាកៃមុ យកៃស នៅ 
កៃបខ័ណ្ឌ  Bundesliga របស់ 
បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ បាន បង្ហើប ថា  
ពួកគៃ បាន ឲៃយ កីឡាករ  ក្នងុ កៃមុ  
តៃឡប់ ទៅ ហ្វកឹ ហាត់ វិញ  ជាលើក 
ដំបូង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសិល មិញ  
គិត តំាង ពីមន ការ ផ្អាក ការ បៃកួត 
បណោ្ដោះ អាសន្ន ដោយសារ  វើរុស 
កូរូ៉ណា ។  

មុន ការ បៃកួត តៃវូបាន បៃកាស 
ផ្អាក កាល ពី  ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃ មីនា 
កៃុម ដៃល មន រហសៃសនាម ថា  
«The Bavarians » កំពុង នំា 
មុខ កៃុម លៃខ ២ Borussia 
Dortmund ៤ពិន្ទ ុកៃយ ការ- 
បៃកួត បាន បញ្ចប់ ទៅ ទំង សៃងុ 
២៥សបា្ដាហ៍ ។

ក្នងុសៃចក្ដ ីបៃកាស របស់ ក្លបិ  

កាល ពីពៃកឹ  ថ្ងៃ ចន្ទ បាន  ឲៃយ ដឹង ថា 
៖ «កៃមុ ឈុត ធំ របស់  Bayern 
Munich តៃឡប់មក ហ្វកឹ ហាត់ 
វិញ ក្នងុ ទមៃង់ ជាកៃមុតូច ៗ  នៅ 
ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ៦ ខៃ មៃសា ។ កិច្ចការ 
នៃះតៃវូបាន ធ្វើ ឡើង មិនផ្ទយុ នឹង 
គោល នយោបាយ របស់ រដា្ឋា- 
ភិបាល ឡើយ ដោយ យើង មន 
ការ រួម សហការ ពី អាជា្ញា ធរ ពាក់- 
ព័ន្ធ ទំងអស់ ។ ការ ហ្វកឹ ហាត់ នៃះ 
ធ្វើ ឡើង ជាមួយ  គោល ការណ៍ 
អនាម័ យ ដៃល  គៃប់ គ្នា តៃវូ គោរព 
តាម យា៉ាង តឹងរុឹង » ។

ក្លបិ ដៃល ឈ្នះ ពាន លីក កំពូល 
ចៃើន ជាង កៃមុ ផៃសៃង ៗ  នៅ អាល្ល-ឺ 
ម៉ង់ Bayern Munich បាន 
បន្ថៃម ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាស នោះ 
ទៀត ថា ៖ « ដើមៃបី បន្ថយ ការ រាល- 
ដាល នៃ វើរុស កូរូ៉ ណា ឲៃយ នៅ កាន់- 

តៃ ទប ក្លិប Bayern សំុ ឲៃយ      
អ្នក គំ ទៃ ទំង អស់  គោរព តាម 
បទ បៃបញ្ញត្ត ិរបស់ អាជា្ញាធរ ហើយ 
ពៃះ តៃ ហៃតុ នៃះ សំុ មៃតា្តា កំុ ធ្វើ- 
ដំណើរ មក កាន់ ទី កន្លៃង ហ្វកឹហាត់ 
របស់ កៃមុ ធ្វើ អី » ។  

បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ ក៏ ជា បៃទៃស 
មួយដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ យា៉ាង- 
ខា្លាងំ ពី ការ ផ្ទះុ ឡើង នៃ ជំងឺ កូវើដ ១៩  
ដោយ មន មនុសៃស ជាង ១៣០០ 
នាក់ តៃវូ បាន គៃ រាយការណ៍ ថា  
បាន បាត់ បង់ ជីវិត  ហើយ ពីដំបូង 
កៃមុ អ្នក រៀប ចំ ការ បៃកួត កៃប- 
ខ័ណ្ឌ Bundesliga បាន សមៃច 
ផ្អាក ការ បៃកួត តៃឹមថ្ងៃទី ២ ខៃ 
មៃសា តៃ ឥឡូវ នៃះ ពួកគៃ បាន  
ពនៃយារ ពៃល បន្ថៃម ទៀត រហូត ដល់ 
ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មៃសា ឆ្នា ំ២០២០៕  
AFP/VN



ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

ក្រុង ឡុងដ៍: កីឡាករ Kyle 
Walker កពំងុ បៃឈម ជាមយួ 
នឹង វិធានការ វិន័យរបស់ កៃុម 
មៃឃខៀវ Manchester City 
បន្ទាប ់ព ី តៃវូ បាន គៃ រាយការណ ៍
ថា  បាន រំលោភ ចៃបាប់ មិន ឲៃយ 
ចៃញ កៃ ផ្ទះ ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ 
វីរុស កូរ៉ូណា  ដោយ ការ រៀបចំ 
ពិធី ជប់ លៀង សិចមួយ  ទាំង 
ដៃល  ខ្លួន ឯងជា អ្នក  ស្នើ ឲៃយ 
បៃជាជន ទាំង អស់ សមៃក 
នៅផ្ទះ ន ពៃល កន្លង ទៅ ។  

ខៃសៃ ការពារ សញ្ជាតិរបស់  
អង់គ្លៃស វ័យ ២៩ ឆ្នាំ Walker 
បានធ្វើ ការ សុំ ទោស បន្ទាប់ពី 
កាសៃត The Sun បាន ចុះ- 
ផៃសាយ ថា  រូប គៃ បាន ទូរ ស័ព្ទ 
ហៅ នរី ២ រូប ឲៃយ មក ផ្ទះ របស់ 
ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ  ។

កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ មុន Walker 
បាន ផូស្ត តាម រយៈ បណា្ដាញ 
សង្គម របស់ ខ្លួន ដោយ សុំ ឲៃយ 
សាធារណជន ទាំង អស់គោរព 
តាម គោលការណ ៍ណៃន ំរបស ់
រដ្ឋាភិបាល ដៃល តមៃូវ ឲៃយ  មាន 
គមា្លាត សង្គម ។

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ជងំ ឺក ូវដី ១៩នៃះ 

ចកៃភព អង់គ្លៃស បាន ចៃញ 
របាយការណ៍ មួយ  កាល ពី 
ថ្ងៃសៅរ៍ចុង សបា្ដាហ៍ កន្លង 
ទៅ ឲៃយ ដឹង ថា  មនុសៃស ជាង  
៦២១  បាន សា្លាប ់ក្នងុចណំោម 
អ្នក ឆ្លង សរុប៤៩៣៤ នក់។

កៃយពី បាន បៃពៃឹត្តនូវ 
កំហុស នៃះ Walker បានធ្វើ 

ការ  សុ ំទោស  តាម រយៈ សៃចក្ដ-ី 
បៃកាស  មយួ ថា ៖  « ខ្ញុ ំចង ់ធ្វើ ការ 
សុំ អភ័យ ទោសដល់ កៃុម គៃួ- 
សារ របស់ ខ្ញុំ មិត្ត ភក្ដិទាំងអស់ 
ក្លិប បាល់ ទាត់ អ្នក គាំទៃ ទាំង - 
ឡាយ ពៃម ទាងំ សាធារណជន 
ទូទៅ ផង ដៃល បាន  ធ្វើ ឲៃយ អ្នក- 
ទាំង អស់ គា្នា ខកចិត្ត » ។ 

Walker ដៃល ចៃញ ពី Tot-
tenham Hotspur មក ចូល- 
រួម ជាមួយ  Man City កាល ពី 
ឆ្នាំ ២០១៧ បាន បន្ត  នៅ ក្នុង 
បៃកាស  នោះ ថា ៖   « មាន វីរ- 
បរុស-វរីនរជីាចៃើន  បាន ចៃញ 
មក ជួយ ធ្វើ ឲៃយ មាន ភាព ខុស- 
ប្លៃក អសា្ចារៃយដល់ សង្គម ពៃល- 

នៃះ ហើយខ្លួន ខ្ញុំផ្ទាល់   មាន 
បណំង ជយួ គា ំទៃ  នងិ  យក ចតិ្ត- 
ទុក ដក់ ដល់ ការ លះ បង់ ដ៏គួរ 
ឲៃយសរសើរ  និង ការ បៃឹង បៃង 
ជយួ សង្គៃះ ជ ីវតិ  រយៈ ពៃល ប៉នុ្មាន 
សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ នៃះ » ។  

កៃយ មាន ព័ត៌មាននៃះ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ  Walker កា្លាយ ជា 
កីឡាករលៃបីឈ្មាះ ទី២ នៅ 
កៃបខណ័្ឌ Premier League 
របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស ដៃល 
បាន  បំពាន ចៃបាប់របស់ រដ្ឋា - 
ភបិាល បន្ទាប ់ព ីJack Greal-
ish របស់កៃុម    Aston Villa ។ 
កឡីាករបៃធាន  កៃមុរបស ់The 
Villa ដូច គា្នាដៃរ បាន ធ្វើ ការ សុំ 
អភ័យ ទោស បន្ទាប់ ពី បៃពៃឹត្ត 
កំហុស រួច ហើយ ក៏ តៃូវ ក្លិប ធ្វើ- 
ការ ពិន័យ ជាបៃក់ រួ ចរាល់ 
ហើយ ដៃរ  ។ 

បច្ចុបៃបន្ន  ការ បៃកួត បាល់- 
ទាត ់នន តៃវូ បាន ផ្អាក ដោយ- 
សារ ការ រាត តៃបាត របស់ វីរុស កូរ៉ូ- 
ណា ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទង្វើ 
របស ់Walker ក្លបិ សមៃបរូ លយុ    
Man City នឹងសុើប អង្កៃត 
យ៉ាង យក ចិត្ត ទុកដក់ ។ 

ក្នងុ សៃចក្ដ ីបៃកាសរបស ់ក្លបិ 
ផ្ទាល ់បាន ឲៃយ ដងឹ ថា ៖  «បគុ្គលកិ 
និង កីឡាករ របស់ យើង កំពុង 
រួម គា្នា គាំទៃ គៃប់ វិធី តាម ដៃ ល 
អាច  ចំពោះ ការ ខិត ខំ ដ៏ អសា្ចារៃយ 
របស់ កៃុម អ្នក បមៃើ សៃវា សុខ 
ភាព របស់ ជាតិ (NHS) និង 
បុគ្គលិក សំខាន់ ដទៃ ទៀត 
ដៃល កពំងុ ន ំគា្នា បៃយទុ្ធ បៃឆងំ 
ទប ់សា្កាត ់ការ រាល ដល ជងំ ឺកវូដី 
១៩។ ទង្វើ របស់ Walker 
បាន បង្ហាញ ពី ការ មិន ឲៃយ តម្លៃ 
ដោយ ផ្ទាល់ ចំពោះ ការ បៃឹង- 
បៃង ទាំងនៃះ » ។   

កៃមុ មា្ចាស ់ជើង ឯក កៃប ខណ័្ឌ 
Premier League ចំនួន ៦ 
សម័យ កាល  Man City បាន 
បៃប់ ឲៃយ ដឹង បន្ថៃម ចុងកៃយ 
ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស របស់ ខ្លួន 
ថា៖  « យើង មាន ការ ខក ចិត្ត 
ជាខា្លាំង នៅពៃល បាន ឮ ចំពោះ 
ការ ចោទ បៃកាន់ ការ ចៃញ 
សៃចក្ដី បៃកាស និង  ការ សុំ 
ទោស របស់  Walker ដូច្នៃះ  
ក្លិប នឹង មានចៃញ  វិធាន ការ 
វិន័យ ផ្ទៃ ក្នុង នៅបុ៉ន្មាន ថ្ងៃ ខាង 
មុខ នៃះ » ៕ AFP/VN

ខ្រស្រការពារ Walker (ឆ្វ្រង) និង Jack Grealish ដៃល បានបំពាន ចៃបាប់ មិន ឲៃយ ចៃញ កៃ ផ្ទះ។ AFP

Walker ប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្ក្រត ក្រយរៀបចំពិធីជប់លៀងសិច

ក្រងុ មឡីាន : បៃធាន សមាគម កឡីាករ 
បាល់ ទាត់ បៃទៃស អុីតាលី (AIC) 
កាលពីថ្ងៃ អាទិតៃយ  កន្លង មក នៃះ បាន 
ស្នើ ដល់ មន្តៃី ពាក់ ព័ន្ធ នឹង បាល់ ទាត់ 
ក្នុង បៃទៃស ទាំង អស់  បង្កើត ឲៃយ  មាន 
កិច្ច ពៃមពៃៀង មួយ ដើមៃបី ធាន ដល់ 
កីឡាករ  ក្នុង កៃុមលីក កមៃិត ទាប 
ដៃល  កពំងុ បៃឈម នងឹ ហានភិយ័ ក្នងុ 
ការ បាត់ បង់ អាជីព ខ្លួន  ពៃះ តៃ ការ- 
រាត តៃបាត ពី វីរុស កូរ៉ូ ណាដ៏ គៃះ ថា្នាក់ ។  

ថ្លៃង ទៅ កាន់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ  
Rainews24 លោក  Damiano 
Tommasi បៃធាន  AIC បានឲៃយ ដឹង 
ថា ៖  « នៅ Lega Pro (សា្ថាប័នដៃល 
គៃប់ គៃង លីក កមៃិត ទី៣ Serie C) 
Serie D និង បាល់ទាត់ នរី ឃើ ញ ថា   
កីឡាករ អាជីពទាំងអស់ មាន បៃក់- 
ចំណូល តិចតួច ណាស់  សមៃប់ ផ្គត់- 
ផ្គង់ គៃួ សារ របស់ ពួកគៃ » ។ 

លោក បៃធាន រូបនៃះ បាននិយយ 
បន្ត ទៀត ថា ៖  « យើង កំពុង ស្វៃង រក 
បៃភពចណំូល  ផៃសៃង ៗ  ដៃល យើង គតិ 
ថា  យើង អាច យក ទៅ ជួយ ពួកគៃ 

បានខ្លះ ។ ៧០ ភាគ រយ នៃកីឡាករ  
លៃង នៅ  Lega Pro មាន ចំណូល 
មិនដល់ ៥០០០០ អឺរ៉ូ (៥៤០០០ 
ដុល្លារ) នោះទៃ ក្នុង ១ ឆ្នាំ ។ 

បុរសមាន  វ័យ ៤៥ ឆ្នាំរូបនៃះ បាន 
នយិយ  បន្ថៃម ទៀត ថា ៖   « លើស ព ីការ- 
យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់លើ កឡីាក រមា្នាក ៗ់   ខ្ញុ ំ
ជឿ ថា  យើង មាន តួនទី ផៃសៃង ទៀត 
ក្នងុ ការ ការ ពារមនសុៃស ទាងំអស ់ដៃល 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  កីឡា នៃះ មិន ថា កីឡាករ 
ពៃទៃយ ពៃយា បាល  អ្នក បើក បរ និង 
បុគ្គលិក ថៃ ទាំ ទីលន ជាដើម  » ។  

សម្ដ ីរបស់លោក  Tommasi ដៃល 
ធា្លាបល់ៃងតណំៃង ខៃសៃ បមៃើជាមយួ ក្លបិ 
លៃបី ៗ  មួយចំនួន មាន Roma ជាដើម 
បាន កើត មាន ១ ថ្ងៃ  មុនការ បៃជុំតាម 
វដីៃអ ូរវាង ក្លបិ ទាងំ អស ់នៅ កៃបខណ័្ឌ  
Serie A ដៃល ពិភាកៃសា បញ្ហា  បៃក់ ខៃ 
របស់ កីឡាករ ក៏ ដូច ជា កាល បរិច្ឆៃទ 
សមៃប់ ការ បៃកួតឡើង វិញ  នឹងស្ថិត 
ក្នងុ ការ ពភិាកៃសា  កៃយ មនិអាច ឈាន 
ដល់ កិច្ច ពៃមពៃៀងជាមួយ  AIC ។        

កៃុម បាល់ ទាត ់នៅ កៃបខណ័្ឌ កពំលូ 

របស់ បៃទៃស អីុតាលី  តៃូវ បាន គៃ 
រាយការណ៍ ថា  បាន ដក់ចៃញ នូវ 
គោល ការណ ៍កាត ់បន្ថយ បៃក ់នឿយ- 
ហត ់រយៈ ពៃល ៤ ខៃ ក្នងុនោះ ឃើញ ថា 
កីឡាករ របស់ ក្លិប សៃះបង្កង់   Juven-
tus បាន យល់ ពៃម ជាមួយ វិធាន ការ 
នៃះ តៃ បើ យោង តាម ការ ចុះ ផៃសាយ 
របស់ កាសៃតកីឡា Gazzetta 
Dello Sport បានឲៃយ ដឹង ថា AIC 
បាន អនុវត្ត ផ្ទុយ ដោយធ្វើ ការ កាត់  
បៃក់ តៃ ១ ខៃ ។  

កាល ពថី្ងៃ សៅរ ៍បៃធាន Lega Pro 
លោក Francesco Ghirelli បាន 

និយយ ថា  កៃុម ក្នុង លីកនៃះ អាច 
រលយ បាត់ បន្តិច ម្ដង ៗ  កៃយ មាន 
ការ រាល ដល វរីសុ ករូ៉ណូា ដៃល កាល- 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ហាក់ ធា្លាក់ ចុះ បន្តិចនៅ 
អុតីាល ីតៃ នៅតៃ បាន ផ្ដាច ់ជវីតិ មនសុៃស 
រាប់ ពាន់ នក់ ដដៃល ។ 

« ជាមួយ នឹង ពៃល វៃល កន្លង ទៅ 
រាល់ ថ្ងៃ  ហានិភ័យ មាន កាន់ តៃ ខា្លាំង  
ដៃល អាច ធ្វើ ក្លិប និង កៃុមហ៊ុន ទាំង- 
អស់  បង្ខំ ចិត្ត ដើរ ចៃញ ពី ពាណិជ្ជកម្ម 
នៃះ » ។ លោក Ghirelli បានឲៃយ ដឹង 
ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស មួយ ។ 

លោកបៃធាន រូបនៃះ  បញ្ជាក់  ថា៖  

«បណា្ដាញ ទាំង មូល នៃ ក្លិប នៅ Serie 
C ទាំង អស់ ជិត ដួល រលំ ហើយ 
ហានិភ័យ ពិត បៃកដ គឺ ថា  មា្ចាស់ ក្លិប  
ទាំងអស់  អាច នឹងដក់ ពាកៃយ កៃស័យ- 
ធន។ ពៃលនោះ  កីឡាករ ទាំងអស់ 
នឹង មិន មាន កៃុម លៃង និងគា្មាន 
បៃកច់ណំលូ អ្វ ីទាងំ អស ់។ នៃះ ហើយ 
ជាមូល ហៃតុ  ដៃល យើង តៃូវ ការ ការ- 
លះ បង់ ពី គៃប់ គា្នា  ដើមៃបី សៃច សៃង់ 
វសិយ័ បាល ់ទាត។់ ពកួ យើង តៃវូ តៃ ដងឹ 
ថា  មិន យូរ ទៃ  វីរុស នៃះ  នឹង អាច ធ្វើ ឲៃយ 
ក្លិប នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie C បាត់រូប- 
រាង បន្តិច ម្ដង ៗ   » ៕ AFP/VN        

លោក Damiano Tommasi  ប្រគល់ពាន កីឡាករ ល្អ ដល់ Ronaldo និង ជា អ្នក  ផ្តើម ឲ្រយមាន ការជួយ ដល់ ក្លបិ លីកកម្រតិទាប។ AFP

អ៊ីតាលីស្នើឲ្រយមានកិច្ច-
ព្រមព្រៀងស ង្គ្រះ
ក្លបិនៅលីកកម្រតិទាប



   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  ការ សម្រេចពន្រេយារ 
ការ ប្រេកួត ភ្លាមៗ កាល ពី សប្តាហ៍  
មុន ដ្រេល បន ធ្វើ មុន ត្រេឹម ១ ថ្ង្រេ 
ស្រេប ព្រេល សង្វៀន ចំនួន ៥ 
មាន បយ័ន CNC, PNN, 
SEATV និងសង្វៀន ថោន 
បនត្រេៀម  និង ផ្គូផ្គង កីឡាករ 
រចួ ជា ស្រេច ដើម្រេប ីប្រេកតួ  ចន្លាះ 
ពី  ថ្ង្រេសុក្រេ ដល់  ថ្ង្រេ អាទិត្រេយ  នះ 
បន ធ្វើឲ្រេយគ្រេូ បង្វឹក គណៈ- 
កម្មការ អាជា្ញាកណ្តាលចៅក្រេម 
នងិ កឡីាករច្រេើន ជាង ៥០ ភគ- 
រយ ដ្រេល ពឹង ផ្ន្រេកត្រេ ទៅ លើ 
ចណំលូ  បន ព ីការ ប្រេដាល ់បន្ត 
ជួប ហានិភ័យសម្រេប់ជីវភព 
ប្រេចាំ ថ្ង្រេ។ 

ទោះ ជា យ៉ាង ន្រេះ ក្តី  ពួក គាត់ 
បន ត្រេមឹ ត្រេ ត្អញូ ត្អ្រេ រត្រេមនិ មាន 
ប្រេតិកម្ម តប ត អ្វី នះ ទ្រេ។  ប៉ុន្ត្រេ 
អ្នក គ្រេប់ គ្រេង កម្ម វិធី  ឬ អ្នក ម៉ា- 
ការ ប្រេ កួត មួយ ចំនួន  នៅ មិន 
ស្ងប់ ចិត្ត  ដោយ បន ស្វ្រេង រក 
អន្តរាគម នព៍ ីថ្នាក ់លើដើម្រេប ីបើក 
ការ ប្រេ កតួ វញិ ក្នងុ ទម្រេង ់បទិ ទ្វារ  
មិន ឲ្រេយ មាន អ្នក ចូល ទស្រេសនា  
ខណៈ ដ្រេល គម្រេង ស្នើ សុ ំបើក 
វិញ នះ  ត្រេូវ បន ប្រេ មុខ សហ- 
ពន័្ធ  កឡីា ប្រេ ដាល ់គនុ ខ្ម្រេ  នៅ ត្រេ 
រក្រេសា ជំហ រពន្រេយារ ព្រេល  ស្រេប- 
តាម ការ ណ្រេនាំ របស់ ក្រេ សួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា និង 
ក្រេសួង  សុខា ភិបល   ក្នុង ការ-

បំប្រេក ការ ជួប ជុំ គា្នា ច្រេើន ។ 
ការ ស្វះ ស្វ្រេង ន្រេះ ត្រេូវ បន 

ប្រេភព ច្រេបាស ់ការ ប្រេប ់ដោយ សុ ំ
មិន ឲ្រេយ បញ្ច្រេញ ឈ្មោះ ថ   អ្នក- 
មាន ផល ប្រេ យោជ ន៍ ធំ ពី ការ -  
ប្រេ កួត ប្រេដាល់ ន្រេះ ដ្រេល ជា អ្នក- 
ម៉ា ការ  ឬ គ្រេប់ គ្រេង ការ ប្រេ កួត 
នះ  នៅ ត្រេ មនិ ស្ងបច់តិ្ត ដោយ  
ទទូច ស្នើ សុំ  និង ស្វ្រេង រក អន្ត - 
រាគម  នព៍ ីថ្នាក ់លើ  ដើម្រេប ីឲ្រេយ មាន  
ការ  ប្រេ កួត ឡើង វិញ ក្នុង ទម្រេង់ 
បិទ ទ្វារ  មិន ឲ្រេយ មហា ជន ចូល 
ទស្រេសនា ផ្ទាល់ ។ 

លោក  ត្រេម  មុឺន  ប្រេធាន 
សហព័ន្ធកីឡា ប្រេ ដាល់ គុន ខ្ម្រេរ 
បន  ទទួល ស្គាល់ ថ  ពិត ជា 
មាន សំណើ សុំ បើក ប្រេ កួត បិទ- 
ទ្វា រឡើង វញិ ម្រេន  បនា្ទាប ់ពមីាន 
ការ  ជូន ដំណឹង ឲ្រេយ បិទចំនួន  ២ 
សប្តាហ៍  មកន្រេះ  ប៉ុន្ត្រេ លោក សុំ 
រក្រេសា សិទ្ធិ  ជា ការ សមា្ងាត់  មិន  
ប្រេប់ ឈ្មោះ  ស្ថានីយទូរ ទស្រេសន៍  
ដ្រេល បន  ដាក់ សំណើ ឲ្រេយបើក 
ការ ប្រេកួត នះ ទ្រេ។ 

 លោក  បន បញ្ជាក់  កាល ពី 
ថ្ង្រេចន្ទ ថ ៖ « គិត ត្រេឹម ម៉ាង ន្រេះ  
ខ្ញុំ នៅ ត្រេ រក្រេសា ជំហ រឲ្រេយ មាន ការ- 
ពន្រេយា រព្រេល ប្រេ កួត សិន   ព្រេះ 
គា្មោន អ្វី សំខាន់ ជាង សុខ ភព 
របស់ បង ប្អូន យើង ទ្រេ  ចំណ្រេក 
បញ្ហា លំបក ផ្ន្រេក ជីវភព  វាជា 
រឿង លំបក ទំង អស់ គា្នា  គឺ 
យើង សុទ្ធ ត្រេ មាន ក្តី ព្រេួយ បរម្ភ  
នងិ អាណតិ អាសរូ អ៊ចីងឹ  ហើយ  

បើសនិជា ថ្នាកដ់កឹនា ំ ព្រេមទងំ 
ក្រេ សួង សុខាភិបល  ក៏ដូច ជា 
ក្រេសួង អប់ រំ  យុវជន  និង កីឡា  
លោក រក ឃើញ ថ មាន វិធាន- 
ការ ថ្ម ីប្រេប ណ  យើង នងឹ អនវុត្ត  
តាម ភ្លាម» ។ 

យោង ខ្លឹម សរ ស្រេចក្តី ជូន- 
ដំណឹង របស់ ក្រេ សួង សុខា- 
ភិបល  ដ្រេល ហាម ជួប ជុំ  បិទ 
រង្គសល ក្លិប កម្រេសាន្ត ខារា៉ា អូ ខ្រេ  
រហូត មាន វិធាន ការ ដល់ កន្ល្រេង 
កាត ់សក ់នងិ  ឡាន ក្រេងុ នះ  គ ឺ
មនសុ្រេស ដ្រេល ជបួ គា្នា នៅ ក្នងុ ការ- 
ប្រេ កួត ប្រេ ដាល់  ទោះ ជា បិទ ទ្វារ 
នៅត្រេ មាន ចំនួន ច្រេើន គួរ ឲ្រេយ 
បរម្ភ  គឺ អាច មិន ស្រេប ទៅ នឹង 
ខ្លឹម សរ របស់ ក្រេ សួង សុខា- 
ភិបល ។ 

តាម កំណត់ ត្រេ  និង ការ- 
សង្ក្រេត  ដោយ  មាន ឯក សរ 
ច្រេបាស់ លាស់  នះ គឺ   ការ ប្រេ កួត 
ប្រេដាល់  ទំង  ៦ ស្ថានី យ៍ រៀង 
រាល់ ចុង សប្តាហ៍  មាន ចំនួន 
១៦ លើក  និង មាន កីឡាករ   
ប្រេហ្រេល ៨០ គូ  ស្មើ នឹង  ១៦០ 
នាក់  ហើយ ក្នុង កីឡាករ មា្នាក់ 
ត្រេវូ ជបួ ផ្ទាល ់ជា មយួ អ្នក នៅ ជតិ 
បំផុត ចំនួន ៤ នាក់គឺ  អ្នក រៀបចំ 
ខ្លនួឲ្រេយ ១នាក ់ អ្នក ឲ្រេយ ទកឹ ២ នាក ់ 
អាជា្ញា កណ្តាល ១នាក់។ អ៊ីចឹង  
កីឡាករ  សរុប ១៦០នាក់ អាច    
ប៉ះពាល់ ជាមួយអ្នក ជិត បំផុត  
ប្រេមាណ    ៦៤០ នាក ់ ដោយ មនិ 
ទន់ គិត ពី...តទៅ ទំព័រ ២២

ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ក្រេយ ពី ដាច់ចិត្ត បង្ហាះ សរ ទំង 
កាត់  ក្ត ីអាមា៉ាស់    ដោយសរ  ស្ថាន ភព ទ្រេទ្រេង់ ជីវ- 
ភព  កាន ់ត្រេ ដនុ ដាប  ខា្លាងំ នៅ ក្នងុ គ្រេ ព្រេល កពំងុ 
ត្រេ មាន វិបតិ្ត ជំងឺ កូវីដ១៩  ហើយ ត្រេូវការ  ប្រេក់ 
បនា្ទាន់ ដើម្រេបី បង់ ថ្ល្រេ ព្រេយា បល  ប្អូន ប្រេុស បង្កើត ជំងឺ 
ខចូ  ខរួ ឆ្អងឹ ខ្នង នងិ ខ្វះ គ្រេប ់ ឈាមនះ ទើប តារា 
ចម្រេៀង ស្រេ ីម៉ាដាច ខ់ាង វសិយ័  ទ្រេសចរណអ៍្នក- 
នាង  សុន ស្រេីព្រេជ្រេ  ប្រេកាស សុំ  ជំនួយ   ពី មិត្ត ភក្តិ  
ក្នុង វិស័យ សិល្រេបៈ និង សប្រេបុរស ជន  នានា ។  

តារាចម្រេៀងអ្នកនាង  សុ ន ស្រេី ព្រេជ្រេ   ជួប រឿង 
ពិបកចិត្តផ្ទួនៗ   ដោយ លោក ឪពុកនាង  គឺ តារា 
កបំ្ល្រេង ជើង ចាស ់  នាយ សងស់ុសី មាន ជងំ ឺប្រេចា ំ
កា យ  មនិ អាច នយិយ បន  ហើយ ព្រេល ន្រេះ ប្អនូ 
បង្កើត ក៏ មាន ស ភព  ជំ ងឺធ្ងន់  ត្រេូវ ការ សង្គ្រេះ 
បនា្ទាន់ពី គ្រេពូ្រេទ្រេយ  ត្រេនាង  បន ជួប បញ្ហា វិបត្តសិ្រេដ្ឋ- 
កិច្ច ក្នងុ គ្រេសួរ នៅ  ចំព្រេល ដ្រេលរាល់ ប្រេភព ចំណូល  
ពី សិល្រេបៈ របស់ ខ្លួន ក៏  ត្រេូវ បន បិទ ផ្លូវ ដោ យសរ 
ត្រេ ជំងឺ កូវីដ១៩ ។ 

ត្រេ យ៉ាងណ បនា្ទាប ់ពអី្នកនាង  ស ុន 
ស្រេ ីព ្រេជ្រេ ប្រេ កកូ ប្រេកាស  មនិ ខា្លាច អន ់
ឈ្មោះ  ជាតា រា  មាន គ្រេ ស្គាល ់ច្រេើន រចួ  
ម ក   ឃើញ មនុស្រេស ជា ច្រេើន សង្វ្រេគ- 
អាណតិអាសរូជយួសម្រេលួ ទកុ្ខភយ័ 
ន្រេះ    នងិ ត្រេវូ បន ក្រេមុ មតិ្ត អ្នក សលិ្រេបៈ  
បន ផ្ញើ ថវិកា ជួយ សង្គ្រេះ ប្អូនប្រេុស 
នាងជា ហូរ ហ្រេ    អាចជួយ បន្ធូរ ភព- 
តាន  តឹង របស់  សុ ន  ស្រេី  ព្រេជ្រេ និង 
សច ់ញាតផិង ដ្រេរ ។ កាន-់ 
ត្រេ ពសិ្រេស នះ ក ៏មាន 
ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ព ី 
សំណក់ សមាគម គ្រេូ- 
ព្រេទ្រេយ ស្មគ័្រេ ចិត្ត សម្ត្រេច- 
ត្រេជោ។ 

ពី គណនី ហ ្វ្រេសបុ៊ក 
ខ្លនួអ្នកនាងសុ ន ស្រេ-ី  
ព្រេជ្រេ បន សរស្រេរ 
សរ រៀបរាប់ ជា ថ្មី 
ថ៖ « នាង ខ្ញុំ សុ ន 
ស្រេ ីព្រេជ្រេ តណំង 
ឲ្រេយ  ក្រេមុ គ្រេសួរ និង 
ប្អូនប្រេុស  ដ្រេល 
សព្វថ្ង្រេ កំពុងត ្រេ 
សម្រេក ព្រេយាបល 
នៅ មន្ទ ីរព្រេទ្រេយ សូម 
គោរព ថ្ល្រេង - 
អំណរគុណ  
និង អរគុណ 
យ៉ាង ជ្រេល- 
ជ្រេ ដល ់សមា- 
គម គ្រេ ូព្រេទ្រេយ ស្មគ័្រេចតិ្ត 
សម្ត្រេច ត្រេ ជោ ដ្រេល  ត្រេងត្រេ  

យកចិត្ត ទុកដាក់ និង ខ្នះខ្ន្រេង ដល់ 
ប្អនូ នាង ខ្ញុ ំនងិ គ្រេប ់បងប្អនូ អ្នកជងំ ឺ
ដោយ ឥត គតិថ្ល្រេ នងិ អរគណុ ដល ់
មន្ទី រព្រេទ្រេយ ផង ដ្រេរ បន យកចិត្ត 
ទុកដាក់ ថ ្រេ ទំ និង ព្រេយាបល គ្រេប់ 
អ្នក ជ ងឺ។ នាង  ខ្ញុំ  សូ ម លើក ម្រេម 
ដ្រេ ដប់ ជូនពរ ដល់  សមាគម គ្រេពូ្រេទ្រេយ  

ស្ម័គ្រេចិត្ត និង ក្រេុម លោកគ្រេូ ព្រេទ្រេយ 
សូមឲ្រេយ  ទ្រេវតា  តាម ថ្រេ-

រក្រេសា ឃុំ គ្រេង សូមឲ្រេយ   
មាន  សុខភព ល្អ 
ជា និច្ច និ រន្តរ៍ » ។ 

លើស ពី ន្រេះ 
តារា  ចម្រេៀង 
ស្រេី សុន ស្រេី- 
ព្រេជ្រេ ក៏ បន 
សរស្រេរ សរ  
ថ្ល្រេង អំណរ - 
គុណ ទៅ គ្រេប់    

ព្រេល  រាល ់ការ- 
មាន  ការ  ជួយ បរិ- 

ចា្ចា គ  ប្រេក់  ជា ហូរ- 
ហ ្រេ តាម  ទឹក  ចិត្ត ន្រេ 
ក្រេមុ  មតិ្ត អ្នកសលិ្រេបៈ  

នងិ សប្រេបុរសជន ផ្រេស្រេងៗ 
ផង ដ្រេរ  ខណៈ ក្រេ ពី នះ 
ក៏ ខំ live ហ្វ្រេសបុ៊ក លក់   
ផលតិ ផល នានា ដចូជា  
មា៉ាស ់ជាដើម នះ ដើម្រេប ី
ផ្រេសំ ប្រេក់ ខ្លះ ជួយ បង់ថ្ល្រេ 

ព្រេយា បល ជំងឺ ប្អនូ ប្រេសុ នាង 
ដ្រេលកំ ពុង ត្រេ សម្រេក ព្រេយា- 

បល នៅ មន្ទរី ព្រេទ្រេយ នះ៕ 

LIFESTYLE

ស្រពី្រជ្រ ស្របើយចិត្ត មួយគ្រ 
រឿងខ្វះប្រក់ព្រយាបាលប្អនូប្រសុ 

www.postkhmer.com

សកម្មភាព បេកួត បេដាល់គុនខ្មេរដេល តេវូ បន ធ្វើ ឡើងនៅ លើ សង្វៀន CNC នា ពេល កន្លង មក។ ភ្នំព្រេញ  ប៉ុស្តិ៍

ម្រប្រដាល់  រក្រសាជំហរ ពន្រយារ ព្រល  
ត្រ អ្នក បាត់  ផល លាភ  នៅ មិន ស្ងប់ សុន សេពីេជេ តេងតេបង្ហោះសារអរគុណ ដល់មិត្ត- 

សិលេបៈ  ដេ ល ជួយ បរិច្ចាគបេក់។ រូបថត ហ្វ្រេសប៊ុក

អ្នកនាង សុន សេពីេជេ 
តារា ចមេៀងសេ ីម៉ាដាច់ 

វិស័យទេសចរណ៍។ 
រូបថត  ភ្នំព្រេញប៉ុស្តិ៍
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