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រី សុចាន់

ភ្នពំៃញៈ គ្រាន ់ត្រា ចាប ់ព ីថ្ង្រា ទ ី
១ ខ្រាមករា ដល់ថ្ង្រា ទី ១៩ ខ្រា 
ម្រាសាអាជ្ញាធរ បាន បង្ក្រាប បទ- 
ល្មើស គ្រាឿង ញៀន បាន ចំនួន 
៣ ០ ៧៩ ករ ណី និង ឃាត់ខ្លួន  
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ គ្រាឿង ញៀន ចំនួន  
៦ ១៤៦នាក់ ដ្រាល ក្នុង នោះ 
ជន  បរទ្រាសមាន៨៧នាកដ់្រា ល  
មាន ៧សញ្ជាតិ។ ន្រាះ បើ តាម 
អាជ្ញាធរ ជតិ ប្រាយុទ្ធ ប្រាឆាំង 
គ្រាឿង ញៀន  ។ 

 អគ្គល្រាខាធិការដ្ឋានន្រាអា- 
ជ្ញាធរជតបិ្រាយទុ្ធប្រាឆាងំគ្រាឿង
ញៀន   បាន  បញ្ជាក់  ក្នងុ  ហ្វ្រាស បុ៊ ក   
កាល  ពី ថ្ង្រា  ទី ២០ ខ្រា ម្រាសា  ថា 
សមា្ភារដ្រាល ត្រាវូ បាន របឹ  អសូក្ន ុង  
ការ បង្ក្រាប បទ ល្មើស គ្រាឿង ញៀ  ន 
ទំាង ន្រាះរួម  មាន...តទៅទំព័រ ៤

 នៀម  ឆៃង 
 
ភ្ន ំពៃញ ៈ  រដ្ឋ មន្ត្រា ីក្រាសងួ សខុា- 

ភិបាល   លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហ្រាង   
បាន ថ្ល្រាង ថា  រហតូ មក ដល ់ព្រាល 
ន្រាះ  ពល ករ កម្ពុជ  ដ្រាល ត្រាឡប់ 
មក ពី ប្រាទ្រាស ថ្រា  មាន ប្រាមាណ  
៩  មុឺន នាក់។  ប៉ុន្ត្រា ក្រាសួង មិន 
ទាន់ រក ឃើញ ករណី វិជ្ជ មាន ជំងឺ  
កូវីដ ១៩   លើ ពល ករ ណា មា្នាក់ 
ទ្រា។  ក្រាសួង សុខាភិ បាល បាន 
ចំណាយ ថវិកា សរុប ជង១០  
លាន ដលុា្លារ ដើ ម្រាប ីការ ប្រា យទុ្ធ នងឹ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

  ការ លើក ឡើង របស់ លោក - 
រដ្ឋមន្ត្រាី  បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង សន្និ- 
សីទ ប្រាចាំ សបា្ដាហ៍  នៅ ទីស្ដី ការ- 
ក្រាសួង សុខាភិ បាល កាល ពី 
ម្រាសិល មិញ   ដើម្រាបី ធ្វើ បច្ចុប្រាបន្ន ភាព 
អំពី ការ វិវត្ត ន្រា ជំងឺ កូវីដ ១៩។  
លោក  ប៊ុនហ្រាង  ថ្ល្រាង ថា  ក្នុង 
ចំណោម ពល ករ  មាន ត្រា អ្នក- 
ដ្រាល គួរ ឲ្រាយ សង្រាស័យ ត្រា តាម ការ- 
ធ្វើ ត្រាស្ត ពួក គ្រា មិន មាន ផ្ទុក 
ម្រារោគ ន្រាះ ទ្រា។  ទោះ យ៉ាង ណា  
ហានិ ភ័យ អាច នឹង កើត មាន ពី  
សំ ណាក់ ពួក គ្រា ។ 

លោក ប៊នុ ហ្រាង  បានថ្ល្រាង ថា៖ 
«ពល ករ ពី ថ្រា ៩ មុឺន នាក់  យើង  
កំ ពុង តាម ដន...តទៅ ទំ ព័រ ៤

កៃុងម៉ូ ស្គូៈ ម ជ្រាឈមណ្ឌល       
ប្រា ឆាំងវិបត្តិកូវីដ ១៩  បាន អះ- 
អាង ថា  ករណី ថ្មីត្រាឹម  ៦ ០៦០ 
នាក់ត្រាូវ បាន គ្រា កត់ ត្រា  នៅទូ- 
ទាងំ ប្រាទ្រាស   រសុ្រាសុកី្នងុ រយៈ ព្រាល 
២៤ ម៉ាងចុង ក្រាយ ។ ចំនួន 
អ្នក សា្លាប ់  ដ្រាល ទាក់ ទង នឹង    
ជំងឺ ផ្លូវដង្ហើម ន្រាះ បាន  កើន - 
ឡើង ជង ៣៦០នាក់  នៅទូ - 
ទាំង ប្រាទ្រាស ។ 

 តួល្រាខ ន្រាះបង្ហាញ ឲ្រាយ ឃើញ 
ការ កើន ឡើង ...តទៅទំព័រ ១០

សិង្ហ បុរីៈ តម្ល្រា ប្រាង ឆៅ អាម្រា រិក ធ្លាក់ 
ក្រាម ១៥ ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉្រាល កាល ពី 
ថ្ង្រា ចន្ទ  ដ្រាល ជ ការ ធ្លាក់ ចុះ ទាប បំផុត 
អស់ រយៈ ព្រាល ជង ២ទសវត្រាសរ៍  ដោយ 
មាន ក្តី បា រម្ភ អំពីភាព  ភ័យ ខា្លាច ចំពោះ 
តម្រា ូវ  ការ  ទផី្រាសារ បណា្តាល មក ព ីវរីសុ  នងិ 
ការ ខ្វះ ខាត ឃា្លាងំ ស្តកុ ប្រាងដ្រាល  ជះ ឥទ្ធ ិ- 
ពល  ដល់ កិច្ច ព្រាម ព្រាៀង   បន្ថយ ផលិ ត-  

កម្ម ក្នុង ព្រាល ថ្មីៗ ន្រាះ ។ 
ប្រាង ឆៅ មា៉ាក West Texas Inter-

mediate (WTI) ដ្រាល ជ ប្រាភ្រាទ 
ប្រាង  អាម្រារិក  បាន ធ្លាក់ ចុះ ជង ១៩ ភា គ-   
រយ ដល់ តម្ល្រា ទាប បំផុត ត្រាឹម ត្រា ១៤, ៧ ៣   
ដុលា្លារ ក្នុង ១ បារ៉្រាល  ព្រាល ជួញ  ដូរ វ្រាលា  
ព្រាឹក នៅ ទីផ្រាសារ អាសុី  រួច ហើយ តម្ល្រា  
ក៏ បាន ងើប ឡើង បន្តិច  វិញ ដល់ តម្ល្រា  

១៥ ,  ៧ ៨ ដុលា្លារ  ក្នុង ១ បារ៉្រាល ។
តម្ល្រា ប្រាង ឆៅ អន្តរជតិ មា៉ាក Brent 

បាន ធ្លាក ់ចុះ បន្តចិបន្តចួ ត្រាមឹ  ៤,១ ភាគ- 
រយ  មាន តម្ល្រា ២៦ ,៩៣  ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
បារ៉្រាល  ក្រាយ មក វា បាន  ហក ់ឡើងវ ិញ 
បន្តិច ដល់ តម្ល្រា ២៨, ១១ ដុលា្លារ ក្នុង ១ 
បារ៉្រាល ។ 

ទីផ្រាសារ ប្រាង ឆៅ បាន ដំ ក្រាបាល ចុះ នៅ 

ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ ថ្មី ៗ  ន្រាះ  ព្រាល មានការ - 
ហាម ឃាត់ ការ ធ្វើ ចរាចរ ណ៍និង ការ រឹត- 
ត្រាបតិ ការ ធ្វើ ដ ំណើរ ឆ្លង ដ្រាន  ដើម្រាប ីប្រាយទុ្ធ- 
ប្រាឆាងំ នងឹ វរីសុ ក ូរ៉ ូណា ជុវំញិ ពភិព លោ ក  
បណា្តាល ឲ្រាយ ធ្លាក់ចុះ  ការ ប្រាើប្រាស់ ប ្រាង  
យ៉ាង ខា្លាំង នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក ។

វិបត្តិ ន្រាះ ក៏ ត្រាូវ បាន ហ៊ុម ជិត  បនា្ទាប់ ពី  
ប្រាទ្រាស អា រា៉ា ប៊ី សា អ៊ូ ឌី ត...តទៅទំព័រ ៨   

តម្លែបែងឆៅធ្លាក់កែម១៥ដ៉ល្លារក្នងុ១បារ៉ែលកាលពែកឹថ្ងែចន្ទ

មន្តៃ ីសុខាភិបាល ពិនិតៃយ សុខភាពកម្មការិនីដៃល តៃវូ បាន ដាក់ឲៃយ នៅដាច់ដោយឡៃកចំនួន១៤ ថ្ងៃ នៅ វិទៃយាល័យ ហុ៊នសៃនជម្ពវ័ូនពីមៃសិលមិញ   ។ រូប ជីវ័ន

ធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពែល១៤ថ្ងែចំពោះកម្មករ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពៃញៈ កម្មករ និយោជិត 
ដ្រាល អវត្តមាន មនិបាន ធ្វើ ការ ងរ  
ក្នុងឱកាស បុណ្រាយ ចូល ឆា្នាំថ្មី ប្រា- 
មាណ ៣មុឺន នាក់ ទូទាំង ប្រាទ្រាស  
កាលពី ម្រាសិលមិញ  ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ- 
ចតា្តា ឡី ស័ក រយៈព្រាល ១៤ថ្ង្រា 

ដ្រាល ក្រាសងួ ការងររៀបច ំមណ្ឌល   
ចតា្តា ឡី ស័ក ១០កន្ល្រាង នៅ រាជ- 
ធន ីភ្នពំ្រាញ  ក្នងុនោះ មាន កម្មករ  
២នាក ់ត្រាវូបាន យក សណំាក ទៅ 
ត្រាតួពនិតិ្រាយ  បនា្ទាបព់ ីពនិតិ្រាយ ឃើញ 
អាការ សង្រាស័យ។

ក្នងុ ស ន្នសិទី កាស្រាត  ក្រាយ ព ី  
បញ្ចប ់ការចុះ ត្រាតួពនិតិ្រាយ លើក ម្មករ   

នៅ តបំន ់ស្រាដ្ឋកចិ្ច ពសិ្រាស  លោក   
ហ្រាង សួរ  អ្នក នាំពាក្រាយ ក្រាសួង 
ការងរ  នងិ បណ្តុះបណា្តាល វជិ្ជា ជវីៈ  
បាន ឲ្រាយដងឹព ីម្រាសលិមញិ ថា  កម្មករ 
ក្នុង វិស័យ រោងចក្រា ដ្រាល បាន- 
ឈប់ សម្រាក នៅ ទូទាំង ប្រាទ្រាស  
ក្នុង ឱកាស បុណ្រាយ ចូលឆា្នាំ  មាន 
ប្រាមាណ ៣មុឺន នាក់។ ក្នុង នោះ  

រាជធន ីភ្នពំ្រាញ  មាន១ ៥ ០០០ 
នាក។់ លោក បន្ត ថា  ក្រាយ ការ- 
ពិនិត្រាយ  មាន កម្មករចំនួន ២នាក់  
ដ្រាល សង្រាសយ័  កពំងុ យក សណំាក   
ទៅពិនិត្រាយ  ខណៈ ដ្រាល ក្រាសួង  
បាននងិកពំងុ បន្ត ធ្វើការ ត្រាតួ ពនិតិ្រាយ   
នៅតាម មណ្ឌល បណោ្តាះ អាសន្ន 
រយៈព្រាល ៥ថ្ង្រា...តទៅទំព័រ  ២

បែមាណ៣មឺ៉ននាក់ដែលមិនមកធ្វើការក្នងុថ្ងែបណ៉ែយចូលឆ្នាំ



តពីទំព័រ ១...ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទតទៅ។
លោកបានបន្តថា៖«កៃសួង

ការងារបានសហការជាមួយ
សាលារាជធានីភ្នំពៃញ និង
កៃសួងសុខាភិបាលរៀបចំ
មណ្ឌលតៃួតពិនិតៃយសុខភាព
បណ្តោះអាសន្នចំនួន១០
កន្លៃង នៅរាជធានីភ្នំពៃញ។
ក្នងុនោះមាន៣កន្លៃងនៅតបំន់
ផ្លូវវៃ៉ងសៃងហើយនៅតំបន់
វឌៃឍនៈ២(កន្លៃង)នៅតំបន់
សៃដ្ឋកចិ្ចពសិៃសនៅវទិៃយាលយ័
ជម្ពូវ័ន្តនៅអនុវិទៃយាល័យខណ្ឌ
ដង្កោ និងនៅវិទៃយាល័យខណ្ឌ
ឫសៃសីកៃវ១កន្លៃងទៀត សរុប
ទៅមាន១០កន្លៃងដើមៃបីពនិតិៃយ
សុខភាពជូនបងប្អូនយើង»។
លោកហៃងសួរបានបន្តថា

សមៃប់កម្មករដៃលបានឈប់-

សមៃកក្នុងឱកាសបុណៃយចូល-
ឆ្នាំថ្មីគឺកៃសងួតមៃវូឲៃយនៅដាច់
ដោយឡៃករយៈពៃល១៤ថ្ងៃ
ទាំងអស់គ្នា ដោយគៃន់តៃ
ធ្វើការបៃងចៃងជា ២កមៃិត។
១កមៃិតគឺសមៃប់អ្នកដៃល
មានរោគសញ្ញាសងៃស័យ ដៃល
តមៃូវឲៃយធ្វើការតាមដានឬក៏
កម្មករ ដៃលមិនមានកន្លៃង
សា្នាកន់ៅដាច់ដោយឡៃកដោយ
ខ្លនួឯង។ចណំៃកកមៃតិទ២ីគឺ
កម្មករដៃលទទលួបានការតៃតួ-
ពិនិតៃយរួចហើយថា គ្មានរោគ-
សញ្ញានោះទៃ គឺមន្តៃីជំនាញ
នឹងចៃញលិខិតបញ្ជាក់ដល់
ពួកគៃដោយតមៃូវឲៃយធ្វើចតា្តា-
ឡីស័ក នៅកន្លៃងសា្នាក់នៅ
របស់ខ្លនួក្នងុរយៈពៃល១៤ថ្ងៃ
ដូចគ្នា។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការដាក់
ឲៃយនៅដាច់ដោយឡៃកនៃះគឺ
សំណូមពរពីមតិកម្មករ ៩៨
ភាគរយដៃលមកធ្វើការដូច្នៃះ
វាមិនមៃនជាការដាក់ទណ្ឌកម្ម
នោះទៃ។តើគត់៩៨ភាគរយ
មានអារម្មណ៍បៃបម៉ៃច?គត់
មិនហ៊ានទទួលយកអ្នកអវត្ត-
មានបៃមាណ២ភាគរយមក
នៅកៃបៃរខ្លនួ។ដចូ្នៃះហើយបាន
រដា្ឋាភិបាល តៃូវរកវិធីធ្វើម៉ៃច
យក២ភាគរយនៃះឲៃយនៅឆ្ងាយ
ពីកម្មករទាំងអស់»។
អ្នកសៃីសានឡាវកម្មការិនី

រោងចកៃ CTWដៃលកំពុង
ស្ថិតក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡៃក
ជាមយួកម្មករដទៃទៀតនៅក្នងុ
វទិៃយាលយ័ជម្ពូវន័្តបៃប់ភ្នពំៃញ-
ប៉ុស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថាការពិនិតៃយ
សុខភាពលើខ្លួនអ្នកសៃី គឺ
មិនមានភាពមិនបៃកៃតីនោះ

ទៃ។ប៉ុន្តៃ អ្នកសៃីក៏មិនដឹង
ចៃបាស់ថាមន្តៃីជំនាញនឹងបន្ត
ទុកអ្នកសៃីបន្តទៀតឬយ៉ាង-
ណានោះទៃ។
អ្នកសៃីឡាវ បៃប់មូល-

ហៃតុថា៖«ខ្ញុំឈប់សមៃក
១ថ្ងៃមនិបានទៅសៃកុកណំើត
នោះទៃ ដោយសារតៃពៃល
ហ្នឹងមានភ្លៀងខា្លាំង ហើយខ្ញុំ
ខា្លាចឆ្លងកូវីដតាមទឹកភ្លៀងក៏
ខ្ញុំសមៃចមនិទៅធ្វើការ។ប៉នុ្តៃ
នៅថ្ងៃបនា្ទាប់ ខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើ-
ការធម្មតាតៃគៃមិនឲៃយចូល
ធ្វើការទៃឲៃយនៅដាច់ដោយ-
ឡៃកសិន។ខ្ញុំបារម្ភណាស់
បារម្ភខា្លាចគៃមិនទទួលយកខ្ញុំ
ធ្វើការវិញទៃ បើអ៊ីចឹងមៃនខ្ញុំ
យ៉ាប់ហើយពៃះជំពាក់លុយ
ធនាគរគ្មានអីសងគៃទៃ»។
បើតាមលោកហៃងសួរ

បានឲៃយដឹងថាក្នុងចំណម

កម្មករទាងំ៣មុនឺនាក់នៃះបើ-
ទោះកម្មករបានធ្វើចតា្តាឡីសក័
រយៈពៃល១៤ថ្ងៃរចួកដ៏ោយក៏
មិនបៃកដថាកម្មករទាំងនោះ
អាចនឹងតៃូវរោងចកៃទទួល
តៃឡប់ឲៃយចូលធ្វើការវិញជា
ធម្មតានោះដៃរ។ពៃះកម្មករ
បានបៃពៃឹត្តកំហុសធ្ងន់បាត់
ទៅហើយដោយឈប់សមៃក
គ្មានការអនុញ្ញាត ហើយការ-
ទទលួយកឲៃយចលូធ្វើការវញិគឺ
អាសៃ័យលើថៅកៃរោងចកៃ។
លោកបន្ថៃមថា៖«អ្នកដៃល

អវត្តមានមានន័យថាគត់បាន-
បោះបង់ចោលកន្លៃងការងារ
រួចទៅហើយនៅក្នុងអំឡុង-
ពៃលចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយបើ
បន្ថៃមពីនៃះទៅទៀត បើគត់
អត់មកបងា្ហាញខ្លួននៅពៃល
នៃះទៅបៃប់រោងចកៃទៀត
បាននយ័ថាគត់បោះបង់ចោល

ការងារ សៃបពៃលដៃលគត់
បានឈប់ដោយឥតចៃបាប់ហ្នឹង។
វាល្មើសទៅនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង
ផងនិងវិធានការសុខភាព សុវត្ថិ-
ភាពកម្មករផងហើយបកូថៃមនងឹ
គត់អវត្តមានកៃយពៃលចូលឆ្នាំ
ទៀតគឺគៃប់គៃន់ហើយ»។
បើតាមលោកម៉មប៊ុនហៃង

រដ្ឋមន្តៃីកៃសួងសុខាភិបាល
បានថ្លៃងក្នុងសន្និសីទកាសៃត
ពីមៃសលិមញិថាកៃសងួសខុាភ-ិ
បាលបានផ្តល់ជនូកៃសងួការងារ
បណ្តុះបណា្តោលវជិា្ជាជវីៈបៃមាណ
១លានដលុា្លារដើមៃបីរា៉ាបរ់ងការ-
ហបូចកុរបស់កម្មករក្នងុអឡំងុ-
ពៃលធ្វើចតា្តាឡីស័ករយៈពៃល
១៤ថ្ងៃខណៈដៃលវសិយ័ផៃសៃង
ទៀតកៃសងួអះអាងថាការធ្វើ-
ចតា្តាឡីសក័គឺអាសៃយ័ទៅលើ
ការកណំត់របស់សា្ថាបន័ឯកជន
នីមួយៗ៕

នៀម ឆេង 

ភ្នពំេញៈ បៃធានអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោកWHOបៃចាំ
កម្ពុជានិងមន្តៃីកៃសួងសុខា-
ភិបាលថ្លៃងថាកម្ពុជាស្ថិតនៅ
«ដំណាក់កាលដំបូង»និង«ផុយ-
សៃយួណាស»់នៃការរាតតៃបាត
ជំងឺកូវីដ១៩បើទោះបីជាមិន-
មានករណីឆ្លងថ្មីក្នងុរយៈពៃល
៧ថ្ងៃចុងកៃយក៏ដោយ។
នៅក្នងុសន្នសីិទបៃចំាសបា្ដាហ៍

នៅទីស្ដីការកៃសួងសុខាភិបាល
កាលពីមៃសលិមញិលោកសៃីLi
AilanបៃធានWHOបៃចំាកម្ពុជា
បានថ្លៃងថា៖«ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា
បៃទៃសផៃសៃងៗកំពុងស្ថិតនៅ
ក្នងុដំណាក់កាលរាលដាលខុស
គ្នា។ការរាតតៃបាតសកលនៃ
ជំងឺកូវីដ១៩នឹងមិនផុតរលត់
នៅក្នុងបៃទៃសមួយទៃដរាប-
ណាវាមិនទាន់ផុតរលត់ពីបៃទៃស
ទាងំអស់។ដចូយើងដងឹហើយ
គតិតៃមឹមៃសិលមញិមានអ្នកឆ្លង
ជាង២,២លាននាក់និងមាន
អ្នកសា្លាប់ជាង១៥មុឺននាក់ពី
បៃទៃសនិងដៃនដីជាង១៣០។
នៃះមានន័យថាជំងឺពិតជា
សមា្លាប់មនុសៃសមៃន»។
លោកសៃីបន្តថា៖«នៅកម្ពុជា

WHOមានក្ដីរីករាយណាស់
ដៃលឃើញថាយើងបានធ្វើ
កិច្ចការយ៉ាងល្អដើមៃបីឆ្លើយតប
ទៅនឹងករណីជាង ១០០នៃះ
ហើយសូមអបអរសាទរដល់
យើងទាំងអស់គ្នាដៃលយើង
មិនមានករណីសា្លាប់។នៃះជា

ពត័ម៌ានដ៏ល្អណាសប់៉នុ្តៃកម្ពុជា
កំពុងស្ថតិនៅដំណាក់កាលដំបូង
បុ៉ណ្ណោះនៃការរាតតៃបាតសកល។
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថា
បៃទៃសផៃសៃងៗស្ថិតក្នុងដំណាក់-
កាលឆ្លងខុសៗគ្នា»។
លោកសៃីបន្តថាបៃទៃសឬ

ទីកៃុងដៃលមានករណីជំងឺនៃះ
ចៃើនដូចជាទីកៃងុវូហនបៃទៃស
អីុតាលីនិងទីកៃុងញូវយ៉កគឺ
ដោយសារទីតំាងទំាងនៃះបាន
ឈានដល់ដំណាក់កាលឆ្លងក្នងុ
សហគមន៍រួចហើយ។លោក-
សៃីថាមានតៃការតៃៀមខ្លនួឲៃយ
បានដិតដល់ប៉ុណ្ណោះដៃល
អាចបន្ថយចំនួនអ្នកសា្លាប់មក
នៅទាបបំផុត។
លោកមម៉ប៊នុហៃងរដ្ឋមន្តៃី

កៃសួងសុខាភិបាលបានថ្លៃង
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៃះ
ដៃរថាលោកបានស្នើឲៃយអង្គការ
សុខភាពពិភពលោកផ្តល់ឲៃយ
មកកម្ពជុាមុនគៃបៃសិនបើមាន

ថា្នាំពៃយាបាលឬវា៉ាក់សាងំបៃឆងំ
ជំងឺកូវីដ១៩ដៃលមានបៃសិទ្ធ-
ភាព។ការស្នើសុំឲៃយផ្ដល់មក
កម្ពុជាមុនគៃគឺដើមៃបីទប់សា្កោត់
ឲៃយទាន់ពៃលវៃលាកុំឲៃយជងំឺកវូីដ
១៩រាលដាលក្នងុសហគមន៍។
កម្ពជុាមនិមានករណីវជិ្ជមាន

ថ្មីនៃជំងឺកូវីដ១៩ទៃក្នុងរយៈ-
ពៃល១សបា្ដាហ៍ចុងកៃយ
នៃះដោយរកៃសានៅចំនួនឆ្លង
១២២នាក់ដដៃលដោយភាគ-
ចៃើនជាករណីនាំចូល។គិត
តៃមឹថ្ងៃចន្ទមៃសលិមញិអ្នកដៃល
តៃូវបានធ្វើតៃស្តមាន៩៧៩២
នាក់គឺគតិចាប់ពីខៃមករាដល់
ថ្ងៃទី១៩មៃសា។គិតតៃឹមថ្ងៃ
ចន្ទមៃសិលមិញអ្នកដៃលកំពុង
សមៃកពៃយាបាលនៅតាមមន្ទរី-
ពៃទៃយនានានៅសល់តៃ១៥
នាក់ប៉ុណ្ណោះបនា្ទាប់ពីមានអ្នក
ជាសះសៃបើយ២នាក់ទៀត។
លោកសៃីឱវណ្ណឌីនអ្នកនំា-

ពាកៃយកៃសងួសខុាភបិាលបាន

ថ្លៃងថា៖ «បៃសិនបើបុគ្គល
គៃប់រូបភ្លៃចខ្លួនហើយបៃរជា
គិតថាយើងអស់មានបញ្ហាកូវីដ
១៩ហើយបើវិធានការនៃការការ-
ពារខ្លនួយើងមិនបានបន្តឲៃយបាន
ខា្ជាបខ់្ជនួទៃនោះការរាតតៃបាតឬ
ការវាយលុកនៃជំងឺកូវីដ១៩
នងឹអាចកើតមានឡើង។ដចូ្នៃះ
ហើយស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល
ផុយសៃួយនៃះយើងមិនចង់-
ឃើញអត់ចង់ឲៃយកើតមាននូវ
ការចម្លងចូលទៅក្នងុសហគមន៍
យើងនោះទៃ។ខ្ញុំបានពនៃយល់
រចួហើយថាយើងស្ថតិក្នងុខៃសៃ-
បនា្ទាត់កៃហម»។
កម្ពជុាបានបៃកាសបិទទីតំាង

សាធារណៈជាចៃើនបៃភៃទដៃល
ជាវិធានការទប់សា្កោត់ការឆ្លង
រាលដាលនៃជំងឺនៃះ។លោក
មម៉ប៊នុហៃងថ្លៃងពីមៃសលិមញិ
ថាមកទល់ពៃលនៃះរដា្ឋាភិបាល
មិនទាន់បានគិតគូរដល់ការបើក
ទីតាំងនានានោះទៃដោយតៃូវ
រង់ចាំមើលការវវិត្តនៃសា្ថានភាព
ជំងឺនៃះសិន។លោកថ្លៃងថា៖
«នៅពៃលនៃះយើងឃើញថា
ការវិវត្តបានមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តៃ
យើងក៏នៅក្នុងសា្ថានភាពផុយ-
សៃយួដៃរពៃះវាមានការចម្លង
ពីកៃចលូមកអ្នកនៅក្នងុសៃកុ
អ្នកនៅក្នងុសៃកុឆ្លងទៅអ្នកក្នងុ
សៃកុ។ដូច្នៃះសភាពការណ៍របស់
យើងនៅផុយសៃួយណាស់។
នៃះគៃន់តៃជនូពត័ម៌ានហើយ
ការសមៃចជាយុទ្ធសាស្តៃ
ស្ថិតនៅលើការសមៃចរបស់
រាជរដា្ឋាភិបាល»៕
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ធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មករ...

ប្រមុខការពារជាតិប្រប់សិកា្ខាកាមយោធានៅ
ក្រប្រទ្រសថ្រសុខភាពដើម្របីចៀសពីជំងឺឆ្លង

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈបៃមុខការពារជាតិ
កម្ពជុាលោកទៀបាញ់រឭំកដល់
សកិា្ខាកាមយោធាទាងំអស់ដៃល
កំពុងបន្តការសិកៃសានៅឯកៃ-
បៃទៃសឲៃយយកចិត្តទុកដាក់ថៃ-
រកៃសាសុខភាពដើមៃបីចៀសឆ្ងាយ
ពីជំងឺឆ្លង បនា្ទាប់ពីមានសៃចក្តី-
រាយការណ៍មកថាសកិា្ខាកាមខ្មៃរ
ចំនួន៣នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩
នៅបៃទៃសរុសៃសុី អំឡុងពៃល
ពួកគៃ កំពុងបំពៃញការសិកៃសា
នៅបៃទៃសនោះ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃីនងិជារដ្ឋ-

មន្តៃីកៃសួងការពារជាតិលោក-
ទៀបាញ់ថ្លៃងក្នុងទំព័រហ្វៃស-
ប៊ុករបស់លោកនៅថ្ងៃចន្ទថា៖
«សូមក្មួយៗ សិសៃស និសៃសិត
ដៃលកំពុងសិកៃសានៅតាម
បណា្តោបៃទៃសនានាថៃទាំសខុ-
ភាព អនាម័យឱៃយបានល្អនិង
រកៃសាគមា្លាតសង្គម(Social
Distancing)។ពៃមទាំង
អនុវត្តនូវវិធានការការពារ
ឱៃយបានខា្ជាប់ខ្ជួនក្នុងគៃដៃល
មានការរកីរាលដាលនៃមៃរោគ
COVID-19»។
លិខិត១ចៃបាប់របស់សា្ថានឯក-

អគ្គរាជទូតកម្ពុជាបៃចាំបៃទៃស
រសុៃសុីផ្ញើមកកាន់នាយកដា្ឋានទាក-់
ទងអន្តរជាតិនៃកៃសងួការពារជាតិ
កាលពីថ្ងៃ១៩ មៃសាឲៃយដឹងថា
កាលពីថ្ងៃទី១៨ មៃសា សិកា្ខា-
កាមយោធាកម្ពុជាចំនួន៣នាក់
បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩បនា្ទាប់ពី
បានបញ្ជូនទៅពិនិតៃយសុខភាព
នៅមន្ទីរពៃទៃយកៃុង ក៏បានរក-
ឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាន។

លិខិតបញ្ជាក់ថា៖«មូលហៃតុ
នៃការឆ្លងនៃះគឺដោយសារមាន
ការឆ្លងពីបណា្តោសកិា្ខាកាមយោធា
ជនបរទៃសដទៃទៀតដៃលសកិៃសា
ឆ្នាំជាមួយគ្នា និងសា្នាក់នៅជាន់
ជាមួយគ្នា។បច្ចុបៃបន្នសិកា្ខាកាម
យោធាកម្ពជុា៣របូតៃវូបានខាង
សាលាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពៃទៃយពៃយា-
បាលជងំឺកវូដី១៩នងិកពំងុតាម-
ដានសុខភាពបន្តទៀត»។
លោកប៉ៃនពិសិដ្ឋ នាយការិ-

យល័យអនុព័ន្ធយោធាបៃចាំ
សា្ថានទូតកម្ពុជា នៅទីកៃុងមូ៉ស្គូ
បញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាសិកា្ខាកាម
ចំនួន៣រូបនោះ កំពុងសិកៃសា
ឆ្នាំទី៣ ជំនាញវៃជ្ជសាស្តៃទូទៅ
នៅសាកលវទិៃយាលយ័វៃជ្ជសាស្តៃ
យោធាបៃទៃសរុសៃសុី។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«យោងតាម

ការរាយការណ៍ពីបៃធានកៃុម
បៃចាំសាលាផ្ទាល់គឺសា្ថានភាពជំងឺ
របស់សកិា្ខាកាមយោធាទាងំ៣របូ
នៅមនិទាន់មានសភាពធ្ងនធ់្ងរទៃ
ដោយសារតៃពួកគត់បានរាយ-
ការណ៍ពីសខុភាពនងិសា្ថានភាព
ជងំឺរបស់ខ្លនួទៅកាន់កៃមុគៃូពៃទៃយ
ដើមៃបីពិនិតៃយរកមើលជំងឺកូវដី១៩
បានទាន់ពៃលវៃលា»។
លោកទោផតបៃធាននាយក-

ដា្ឋានទា កទ់ងអន្តរជាតិបានបង្វៃរ
សំណួរឲៃយទៅសួរអ្នកនាំពាកៃយ
កៃសួងការពារជាតិដោយគៃន់
តៃបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា លោកបាន
ដាក់របាយការណ៍ជូនរដ្ឋមន្តៃី
រួចរាល់អស់ហើយជុំវិញករណី
នៃះ។ លោកឈុំសុជាត អ្នក-
នាំពាកៃយកៃសួងការពារជាតិ មិន
អាចទាក់ទងដើមៃបីសុំអតា្ថាធិ-
បៃបាយបានទៃពីមៃសិលមិញ៕

WHOនិងមន្ត្រីថ្ល្រងថាកម្ពជុាស្ថតិក្នងុដំណាក់កាល
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ខេត្តឧត្តរមានជ័យកំពុងបណ្តះុកូនឈើក្នងុផេនការស្តារពេឈើឡើងវិញ
ខន សា វិ 
 
ឧ ត្ត រ មានជ័យ ៈ មន្តៃ ីឧ ទៃយា នុ រកៃស 

នៅក្នងុ សា្នាក់ការ អូរ ផាល នៃ  ដៃ ន- 
ជមៃកសត្វពៃ សងៃឃ រុក្ខ វ័ន ខៃត្ត  
ឧ ត្ត រ មានជ័យ កំពុង បណ្ដះុ កូន - 
ឈើ បៃណីត ឱៃយបាន ១ មឺុន ដើម  
ក្នងុ ឆ្នា ំ ២០២០ សៃបពៃល ដៃល 
មន្ទរី បរិសា្ថាន បាន  ដាក់ ចៃញ   ផៃន - 
កា រ ដំា កូនឈើ  ដើមៃបី សា្ដារ ពៃឈើ 
ឡើងវិញ  ឱៃយបាន ទំហំ ៣ ហិកតា 
ក្នងុ ១ឆ្នាំៗ  ។ 

 លោកភួង លី ណា បៃធាន មន្ទរី- 
បរសិា្ថាន ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជយ័ បា ន 
បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១៩  ខៃ មៃសា  ថា ឆ្នាំ ២០២០ 
នៃះ  ជា ឆ្នា ំទី ១  ដៃល  មន្ទរី បរិសា្ថា ន 
ខៃត្ត ចាប់ផ្ដើម បណ្ដុះ កូនឈើ 
បៃណីត ដោយ ខ្លនួឯង ឱៃយបាន ១  
មុនឺ ដើមកៃយព ីបង្កើត ឱៃយ  មា ន 
ផៃន ការដំា កូនឈើ  ក្នងុ ១ឆ្នា ំៗ   
ឱៃយបាន  ទហំ ំ៣ ហកិតា ។  លោក 
បន្តថា កាលព ីឆ្នាមំនុ មន្ទរី បាន 
ទទួល កូនឈើ ពី កៃសួង បរិ សា្ថា ន 
ដើមៃប ីយកទៅ ដា ំនៅលើ ផ្ទៃដ ី៣ 
ហិកតា មាន ជាង ៤ ពាន់ ដើម ដើ មៃបី 
សា្ដារ ពៃឈើ ឡើងវញិ ក្នងុ តបំន ់ 
ដៃល មាន កាប់ បំផា្លាញ ពៃ ឈើ  

នៃ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ សងៃឃ រុក្ខ វ័ន   ។ 
 លោក បញ្ជាក់ថា កូនឈើ ជា ង  

៤ ពាន់ ដើម ទៀតនឹងតៃវូ យក ទៅ  
ដាំ ដោយ មន្ទីរ បរិសា្ថាន នៅក្នុង 
ដៃន ជមៃក សត្វពៃ នៃះ  នៅក្នងុ 
ចុងឆ្នា ំនៃះ ហើយ នៅ សៃសស ល់ 
នឹង ទុក សមៃប់ លក់ ទៅខាង កៃ 
នងិ មយួ ចនំនួ ទៀតនងឹ ផ្ដល ់ទៅ 
ខាង សាលារៀនសហគមន ៍ពៃ   
សងៃឃ រុក្ខ វ័ ន វត្ត អារាម និង ទៅ តា ម 
មន្ទរី សា្ថាប័ន រដា្ឋា ភិ បាល មួយ ចំនួ ន  

ដោយ មិន គិតថ្លៃ ។   
លោក ថា ៖« កៃពី មាន ផៃន ការ 

ដំា ខ្លនួឯងយើង ក៏ អាច លក់ ពៃះ 
យើង តៃូវការ ថវិកា ជា ចៃើ ន ដៃរ 
ដើមៃបី គាំទៃ គមៃង នៃះ ឱៃយមាន 
និរន្តរភាព ពៃះ យើង មាន ផៃន - 
ការ ធ ំគ ឺនងឹ ដា ំកនូឈើ ជា រៀង- 
រាល់ ឆ្នាំ » ។  លោកថា កូនឈើ 
បៃណីត ទាំង ១ មុឺន ដើម  ដៃល 
កំពុ  ង បណ្ដុះ នោះ គឺ ភាគចៃើន 
បផំតុ ជា បៃភៃទ ឈើ គៃញងូ រឯី 

ឈើ បៃភៃទ នាងនួន  និង ធ្នង គឺ់ មា ន 
បៃហៃល ១០ ភាគ រយបុ៉ណ្ណោះ 
និង បណ្ដះុ ជិត គៃប់ ចំនួន ហើយ 
ដោ យ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស  និង កៃុម 
យុវជន ស្មគ័ៃ ចិត្ត ខាង បរិសា្ថាន ។ 

 កាលពី ថ្ងៃទី ១៨ មៃសា  មន្ទរី- 
បរសិា្ថាន ខៃត្ត ឧ ត្ត រ មានជយ័ បាន 
ដកឹនា ំយវុជន បរសិា្ថាន មយួកៃមុ 
មាន គា្នា  ១១ នាក់ ចុះទៅ បណ្ដះុ- 
កូន ឈើ  ១ ១០០ ថង់ នៅសា្នា ក់  - 
កា រ អូរ ផាល ។ 

 លោក ភួង លី ណា លើក ឡើ ង 
ថា កូនឈើ ដៃល តៃវូបាន ដំា កា ល 
ព ីឆ្នាមំនុ គ ឺតៃវូបាន ថៃទា ំដោយ 
យក ចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុតទើប អា ច 
លតូលាស ់ល្អដោយ តៃវូ សមា្អា ត 
ស្មៅ ជាបៃចំា ធ្វើ បៃព័ន្ធ ការពារ ព ី
ករណី ភ្លើង ឆៃះ ពៃ  ។ លោក ថា 
មក ទលព់ៃលនៃះកនូឈើ ដៃ ល 
បាន ដាំ ទាំងនោះគឺ បាន លូត-  
លា  ស់ ឡើង ជាង ៩០ ភាគ រយ  
ដៃលមាន កម្ពស់ ជាង ១ ម៉ៃតៃ ។ 

 លោក ថា ៖« អ្វដីៃល យើង បា  ន  
ដា ំនៅលើ ផ្ទៃដ ី៣ ហកិតា កន្លង- 
ម កនៃះ គឺមាន ផលវិបាក ខា្លាំង 
មៃនទៃន ទ ី១ កន្លៃង ដៃល យើង 
ដំា ប៉ះពាល់ ជាមួយ សត្វពា ហន ៈ 
របស់ បៃជាជន  ហើយ សំខាន់ 
បផំតុគ ឺភ្លើង ឆៃះ ពៃ ដៃល យើ ង 
ទាមទារ ឱៃយធ្វើ បៃព័ន្ធ ការពារ ភ្លើ ង  
ឆៃះ ពៃ ហ្នងឹ និង កាត់ ស្មៅ ជា បៃ - 
ចា ំហើយ បើ អាចមាន លទ្ធ ភាព 
ទៀតគ ឺអាចមាន បៃពន័្ធ សមៃ ប ់
ការដាដំុះ ផង នងិ សមៃប ់ពន្លត ់
ភ្លើង ឆៃះ ពៃ ផង » ។ 

 ពៃះ តៃជពៃះគណុ ប៊នុ សា លតួ 
បៃធាន សហគមន៍ ពៃ សងៃឃ រុក្ខ - 
វ័ន មាន ថៃរ ដីកា ថា នៅ ក្នុង ពៃ 
សហគមន ៍សងៃឃ រកុ្ខ វន័ តៃវូបាន 

បៃងចៃក ជា ៣ សណា្ឋាន គ ឺពៃ- 
របោះមាន បៃហៃល ៦០ ភាគ រយ  
ពៃ ពាក់កណា្ដាល ពៃសៃង២០ 
ភាគរយ និង ពៃសៃង១០ភាគ- 
រយ ។ ពៃះអង្គ  ឲៃយ ដឹង ថា ឆ្នាំមុន 
ខាង សហគមន៍ ដៃល ទទួ ល បា ន  
កូនឈើ ពី មន្ទីរ បរិសា្ថា ន គឺ បាន 
យកទៅ ដំា លើ ផ្ទៃ ដីជាង ៤ ហិក តា  
ក្នងុ តំបន់ ពៃ របោះ និង  ដំា កូន - 
ត្នាត ជាង ១ មឺុន គៃប់ ថៃម ទៀ ត  ។ 

 ពៃះអង្គ  បញ្ជាក់ ថា ៖« ដោយ- 
សារ ខាង អាតា្មៅ ធ្វើ សកម្មភាព 
ខា្លាងំ ជាង មន្ទរីដូចជា  សកម្ម ភា ព 
ចុះ លៃបាត អីហ្នឹង   អ៊ីចឹង ! យើង 
អត់ មាន ពៃល បណ្ដុះ ទៃ ។ ខាង 
មន្ទីរ បណ្ដុះ ខាង យើង បាន តៃ 
ដា ំទៃ » ។   ពៃះ តៃជពៃះគណុ បន្ត 
ថា នៅក្នងុ ឆ្នានំៃះ ពៃះអ ង្គ មាន- 
ផៃនការដាំ កូន ត្នាត គៃញូង 
នងិ ដើម ធ្នង ់នៅ លើដ ីបៃហៃល 
៣ ហិកតា បន្ថៃមទៀត ។ កូន ឈើ 
ទំាង នៃះនឹង អាច ដុះ ឡើងបៃសិ  ន- 
បើ មាន ការ ការពារ កំុ ឱៃយ មាន ភ្លើ ង  
ឆៃះ ពៃ ។ ពៃះអង្គ បន្តថា នៅ 
ក្នងុ រដវូបៃងំ នៃះ កនូឈើ ដៃល 
ដំា   ទើប មាន អាយុ ៥ ឆ្នា ំបៃហៃ ល   
១ មឺុន ដើមតៃវូ បាន បំផា្លាញ ដោ យ - 
សារ មាន អ្នក លួច ដុត ពៃ ៕

ក្រមុ យុវជន កំពុងដំា កូន ឈើនៅ ក្នងុ ព្រ សហគមន៍ សង្រឃ រុក្ខ វ័ន កាលពី ថ្ង្រ ទី១៨ ម្រសា ។ រូបថត កៃសួង បរិសា្ថាន 

ជំងឺកូ វីដ ១៩ បានធ្វើ ឲៃយ មនុសៃស 
ទូទាំង សកល លោក ជួប វិបត្តិ យ៉ាង-
ធ្ងនធ់្ងរ ក្នងុនោះ រមួបញ្ចលូ ទាងំ កម្ពជុា 
ផងដៃរ ។ 

 វបិត្ត ិដ ៏ធ្ងនធ់្ងរ នៃះ វា មនិ តៃមឹតៃ ប៉ះ-
ពាល់ ដល់ សុខភាព មនុសៃស បុ៉ណ្ណោះ  
ទៃ តៃ វា កប៏ាន ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋកចិ្ច ទទូាងំ- 
សកល លោក  ដើរ ថយកៃយ ដោយ- 
សារ ការ នៅ គមា្លាត ឆ្ងាយ ពីគា្នា ដើមៃបី 
បញៃឈប់ ការរីក រាតតៃបាត នៃ ជំងឺកូ វីដ - 
១៩  នៃះ ។  នៅពៃលដៃល បៃជាជន 
មិនអាច ចៃញទៅ ខាងកៃ ដើមៃបី 
រកបៃក់ កមៃ ចិ ញ្ចឹ ម ជីវិត បៃចាំថ្ងៃ 
ទាំងនៃះ បានធ្វើ ឲៃយ គៃួសារ ជាចៃើន 
ជួប ទុក្ខលំបាក  ជាពិសៃស ការរក- 
បៃក់កមៃ បៃចាំថ្ងៃ ដៃល ពួកគៃ 
មិនអាច ធ្វើការ ពី ផ្ទះ បាន ។ នៅក្នុង 
បៃទៃស កម្ពុជា យើង វិញ អ្នករត់រុឺ ម៉ក 
កង់ បី ( តុ ក តុ ក ) និង  មគ្គទុៃ្ទសក៍ ទៃស-
ចរ កំពុង ជួប វិបត្ត ិខ្វះខាត ជា ចៃើន  ។ 

 លោក គួ យ ដារា៉ាវុធ អ្នករត់រុឺម៉ក 
កង់ បី នៅ ខៃត្តសៀមរាប បាន ឲៃយ 
ដឹងថា មុនពៃល មាន ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
កើតឡើង រូបលោក អាច រកបៃក់ 

កមៃ បាន ជាម ធៃយម ជាង ២០ដុលា្លារ 
ជាបៃចាំ ថ្ងៃ ។ តៃ ក្នុង រយៈពៃល នៃះ 
រូប  លោក អាច រកបាន តៃឹមតៃ ២ 
ដុលា្លារ  តៃប៉ុណ្ណោះ ពៃលខ្លះ សូមៃបី តៃ 
១ កាក់ ១ សៃន ក៏ គា្មៅន ដៃរ ។ 

   នៅក្នងុ បៃទៃស កម្ពជុា មាន បៃជា-
ជន ជាង ៥០ ០០០ នាក់ ដៃល អា-
សៃយ័  បៃកប របរ រត់រុឺម៉ក កង់ បី ដើមៃបី 
រកបៃក ់ចណំលូ ចញិ្ចមឹជវីតិ ។ យោង 
តាមសមា គក ង់ បី នៅកម្ពុជា បាន ឲៃយ 
ដងឹថា ជាទទូៅ អ្នករតរ់ុមឺក៉ កង ់ប ីអាច 
រកបៃក់ ចំណូល បាន ១៥ដុលា្លារ   ក្នុង 
១ថ្ងៃ ។ តៃដោយសារ មាន ជំងឺ រាត-
តៃបាត និង ខ្វះ តមៃូវការ ពី អ្នក ធ្វើ- 
ដណំើរ វា បានធ្វើ ឲៃយ អ្នករតរ់ុមឺក៉ កង ់ប ី
អាច រកបៃក់ ចំណូល បានតៃឹមតៃ ២ 

ដុលា្លារ ប៉ុណ្ណោះ ដូច លោក ដារា៉ាវុធ 
យ៉ាង ដូ ច្នៃាះ ដៃរ ។ 

 វិបត្តិ ទាំងនៃះ វា មិន តៃឹមតៃ កំពុង 
បង្ក ផលវិបាក ដល់ អ្នករត់ រុឺម៉ក កង់ បី 
តៃប៉ុណ្ណោះ ទៃ តៃ សូមៃបីតៃ  មគ្គុ-
ទៃ្ទសក៍ ទៃសចរ ជាង  ៣ ០០០ នាក់ 
ក៏ កំពុង ជួប វាសនា ដូច អ្នករត់រុឺម៉ក 
កង់ បី ផងដៃរ ។ 

 អ្នកសៃី រា៉ា សា វ៉ៃន អាយុ៣៧ ឆ្នាំ 
បាន បៃកបរ បរជា មគ្គទុៃ្ទសក ៍ទៃសចរ 
ក្នុង ខៃត្តសៀមរាប ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០១៦ ហើយ អ្នកសៃី បាន ធ្វើការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ  និង បង្ហាញ ពី បៃតិក-
ភណ្ឌ   វបៃបធម ៌របស ់បៃទៃស កម្ពជុា ទៅ 
ភ្ញៀវ ជនជាតិ ជប៉ុន ជាពិសៃស ។ 
តៃដោយសារ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ 

វា បាន បង្ខំ ឲៃយ អ្នកសៃី សា្នាក់ នៅតៃ 
ក្នុងផ្ទះ ដោយ មិនអាច រកបៃក់ ចំ-
ណូល  ដើមៃបី ជួយ ទប់ទល់ ទៃទៃង់ ជីវ-
ភាព គៃួ សារបាន ។ 

 ក្នងុ កចិ្ច គាទំៃ ដល ់សហគមន ៍ដៃល 
រងផលប៉ះពាល ់ដោយ ក ូវដី ១៩ នោះ 
បុគ្គលិក  និង ភា្នាក់ងរ របស់ ធនាគារ 
ឯកទៃស វី ង ពៃមទាំង បុគ្គលិក របស់ 
រ៉ូយ៉ាល់ គៃុប បាន ចូលរួមចំណៃក 
ផ្តួចផ្តើម នូវ មូលនិធិ ដើមៃបី ជួយ ដល់ 
កៃមុគៃសួារ ដៃល ងយ រងគៃះ  នងិ 
ជួប ការលំបាក ពី ការ ផ្ទុះឡើង នៃ    
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ តាមរយៈ មូលនិធិ 
សបៃបុរសធម៌ នៃះ ពួកគៃ បានរៀបចំ 
ការ រៃអង្គាស បៃមលូ មលូនធិ ិសមៃប់  
ផ្តល់ជូន ដល់ កៃុមគៃសួារ ដៃល ងយ 
រងគៃះ ដោយ ផ្តល់ ជូន នូវ តមៃូវការ 
ចាំបាច់ មួយ ចំនួន   សមៃប់ ទៃទៃង់ 
ជីវភាព របស់ ពួកគៃ ។ 

 លោក មា៉ា នូ រា៉ា ចាន់ អគ្គនាយក នៃ 
ធនាគារ ឯកទៃស វ ីង បាន មាន បៃសា- 
ស ន៍ថា ៖« ក្នុងនាម ជា សា្ថាប័ន មួយ 
ដៃលមាន ទំនួល ខុសតៃវូ ចំពោះ សង្គម 
យើង មិន តៃឹមតៃ គិតគូ រពី សុខភាព 
និង សុវត្ថិភាព ផា្ទាល់ខ្លួន របស់ យើង 
នោះឡើយ ប៉នុ្តៃ យើង កប៏ាន យក ចតិ្ត- 
ទុកដាក់ ចំពោះ អ្នក នៅ ជុំវិញខ្លួន- 
យើង ដៃល ពួកគៃ កំពុង ទទួលរង- 
ផលប៉ះពាល់ នៃ វិបត្តិ នៃះ ផងដៃរ ។   

វា ជា រឿង ដ៏ សំខាន់ សមៃប់ វី ង ក្នុងការ - 
ចូលរួមចំណៃក ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នឹង ជំងឺ រាតតៃបាត មួយ នៃះក៏ដូច ជា  
ជួយ គំាទៃ សហគមន៍ យើង ឲៃយ ឆ្លង ផុត  
ពៃល វៃលា ដ៏ លំបាក នៃះ ជាមួយ គា្នា »  ។  

លោក មា៉ា នូ បាន បន្ថៃម   ថា ៖ « ការ- 
ចូល រួម  គំាទៃ ដ៏ សបៃបុរ ស   របស់អស់ 
លោក លោកសៃ ីវា មិន តៃមឹ  តៃមាន  
សារៈ សំខាន់ ចំពោះ  សហគមន ៍ របស ់
យើង បុ៉ណ្ណោះ  ទៃ បុ៉ន្តៃ វា ក៏ ជួយ ជំរុញ  
ឲៃយ   អ្នក ដទៃ ចូលរួម ជួយ ការពារ 
សហគមន៍រប ស់ យើង ទាំងអស់គា្នា 
ផងដៃរ » ។ 

 សបៃបុរសជន ទាំង ឡាយក៏ អាច 
ចូលរួម ជួយ ដល់ បៃជាជន ដៃល 
ខ្វះខាត ដោយ ការបរិចា្ចាគ ថវិកា 
តាមរយៈគណនី មូលនិធិ របស់ វី ង 
ផងដៃរ ។  សមៃប ់គណន ីបៃករ់ៀល 
សូម ផ្ញើ ទៅកាន់ ០៣ ២១០ ០០០ 
និង ០៣ ៣១០ ០០០ សមៃប់ 
គណនី បៃក់ ដុលា្លារ ។ សបៃបុរសជន 
ក៏ អាច បរិចា្ចាគ ថវិកា តាមរយៈ ភា្នាក់- 
ងរ វ ីង ណាមយួ ក្នងុចណំម ភា្នាកង់រ 
វី ង ជាង ៧ ៥០០ កន្លៃង នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស កម្ពុជា ៕

បុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារវីងផ្តួចផ្តើមគំនិតគាំទ្រឧបត្ថម្ភសហគមន៍ដ្រលខ្វះខាតខណៈកូវីដ១៩រាតត្បាត

Ad
ve
rt
o
ri
Al
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ជាង៣ខែសមត្ថកិច្ចចាប់...
តពីទំព័រ ១...រថយន្ដ១៦ គៃឿ  ង 

មូ៉តូ៦៥៧ គៃឿងទូរ ស័ព្ទ១ ៩ ៤ ៣ 
គៃឿងជញ្ជងី ១២៨ គៃឿង អាវុ ធ 
ខ្ល៣ី ដើម និង អាវុធ វៃង ៨ដើម ។

លោកមាស វិរិទ្ធ អគ្គលៃខា - 
ធិការអាជ្ញាធរ ជតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំ   ង- 
គៃឿង ញៀន បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា សមត្ថ កិ ច្ច 
បាន ខិតខំ បៃងឹបៃង  អនុវត្ត ចៃបា ប់  
ដើមៃបី បង្កៃប បទល្មើស គៃឿង- 
ញៀន  ដោយ អនុវត្ត  ទៅ តាម 
ផៃនការ ស្តពីី យុទ្ធនាការ បៃយុទ្ធ - 
បៃឆំង គៃឿ ងញៀន  ខុស ចៃបាប់ 
លើក ទី  ៥ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ។ 
ក្នុង ចំណោម ជន ល្មើស ជង  
៦ ០០០ នាក់ នៃះ អ្នក ដៃល  ពា ក់ - 
ព័ន្ធ ការ បៃពៃឹត្ត បទល្មើស  តៃូវ- 
បាន បញ្ជនូ ទៅ ផ្តនា្ទាទោស  តាម 
ការ ចោទ បៃកាន ់របស ់ពៃះរាជ-  
អាជ្ញា។ លោក ថា៖ «មួយ ចនំនួ- 
តូច  តៃូវ បាន បញ្ជូន ទៅ ទទួល- 
យក សៃវា ពៃយាបាល  និង សា្តារ- 
នីតិ សមៃបទា»។ 

 បើ តាម លោក វីរិទ្ធ អាជ្ញាធរ- 
ជតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀ ន  
នឹង នៅ តៃ បន្ត  បៃើបៃស់ វិធាន - 
ការ  យន្តការ និង សកម្ម ភាព ចា ស់ 
ដដៃល ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង- 

គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់ នៃះ។
ខណៈ ដៃល ជំងឺ កូវីដ១៩  កំពុ ង  

រាតតៃបាត លោក មាស វរិទិ្ធ  មនិ 
ទាន់ អាច បា៉ាន់សា្មានដឹងទៃ ថា  តើ  
បញ្ហា គៃឿង ញៀន  នៃះ  នឹង វិវត្ត 
ទៅ រក សា្ថានភាព ល្អបៃសើរ ឬក ៏
កាន់តៃ  អាកៃក់ ពៃះ វា អាច តៃវូ- 
បាន គៃ រកៃសាទុក នៅ កន្លៃង ណា 
មួយ ដោយ មិន ទាន់ បាន បៃើបៃ ស់  
អស់។ តៃ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ដឹក- 
ជញ្ជនូ សៃបពៃល ដៃលមាន ការ- 
រឹតតៃបិត តាម ពៃំដៃន  ជួន កាល 
ចរាចរ គៃឿង ញៀន  បៃហៃល ជ 
អាច មាន ការ ថយ ចុះ។ លោក  
វីរិទ្ធ  បញ្ជាក់ ថា៖ «ប៉ុន្តៃ គៃឿង- 
ញៀន  ដៃល នៅ សៃស សល ់ មុន 
សភាព ការ កូរីដ១៩ កើត មា ន   វា 
អាច បន្ត ធ្វើ ចរាចរ ណ៍មិន ទាន់ 
អស់  ក៏ អាច ថា បាន»។

បើ  តាម គៃហទពំរ័ របស ់នគរ- 
បា លជតិ  គៃន់ តៃ នៅ ថ្ងៃ ទី ១ ៩ 
ខៃមៃសា  មួយ ថ្ងៃសមត្ថកិច្ច បា ន 
ឃាត់ខ្លនួ ជន សងៃស័យ ចំនួន ៣ ៥ 
នាក់ ( សៃ១ីនាក់ ) ក្នងុ បៃតិ បត្ត ិ-   
ការ ប ង្កៃ ប បទល្មើស គៃឿង- 
ញៀ ន ចំនួន ២៤ករណី ទូ ទំាង-  
បៃទៃស  ។ 

ជ មួយ គ្នា នៃះ ពី ថ្ងៃទី ៣ ១ ខៃ 

មីនា ដល់ថ្ងៃទី២ ខៃមៃសាសម  ត្ថ  - 
កិច្ច ខៃត្ត សា្វាយ រៀង  បាន ឃាត់ - 
ខ្លួន ជន សងៃស័យ ជនជតិ វៀត- 
ណាម  ៣នាក់(សៃី១នាក់) ពី 
ប ទ កៃច្នៃ រកៃសាទុក និង ជួញ ដូរ- 
សារធាតុញៀន ឆ្លងដៃន។សម ត្ថ - 
កចិ្ច របឹ  អូ  ស  បានវត្ថតុាង រមួមាន 
សារ ធា តុញៀន  ១ ៤៩៥កៃម 
សារ  ធាត ុដៃលមនិចៃបាសល់ាស ់ 
២ ៤ ៤ ៩ កៃម រថយន្ត៣គៃឿង 
ម៉តូ ូ១ គៃឿ ង ទរូសព័្ទដៃ៣គៃឿង 
និងជញ្ជីងថ្លឹង២គៃឿង។

លោក សំុ៊ ចន្ទគ អ្នក សមៃ ប - 
សមៃួល អង្គការ  Adhoc បៃចាំ 
ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  បៃប់ ភ្នំ - 
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា លោក 
ឃើញ មាន ការយកចិត្ត ទុក ដ ក ់  

ពី រាជរដ្ឋាភិបាល ទៅលើបញ្ហា 
គៃឿង ញៀន នៃះ ប៉នុ្តៃ អ្នក ដៃល 
បៃពៃឹត្ត អ្នក ដៃល ជួញដូរ អ្នក- 
ដៃល ជក ់គឃឺើញ នៅ បៃើបៃស ់
ដដៃល ។ លោកថ្លៃងថា៖ «អី៊ចឹ ង 
ទៅ  យើងឃើញ  ឃើញ តៃ ចាប់ 
តៃ អ្នក ដៃលបៃើបៃស់ភាគ ចៃើ ន 
អ្នក ជប ់ពន្ធនាគរ  ចៃើន តៃ អ្នក 
បៃើបៃស់ ចំណៃក អ្នក ផលិត អី - 
ហ្នឹ ង អត់ ឃើញ បាន ចាប់ ។ វា 
ពិបាក ដៃរ នៅ ក្នងុ ការ ទប់សា្កាត់ ។ 
ដើមៃបី កំុ ឱៃយ មាន គៃឿងញៀន  លុះ  - 
តៃ តៃ រក ឱៃយឃើញអ្នក ដៃ ល ផលិ ត  
ហើយ និង ឈ្មញួ ធំៗដៃល ផលិ ត 
ហ្នឹង ជួញដូរ ហ្នឹង  ដៃល មក 
បោះ(លក់)  ឱៃយ អ្នក ដៃល ជប់ - 
គុក រាល់ ថ្ងៃហ្នឹង»៕

ជន ពាក់ ព័ន្ធ គ្រឿ ង ញៀន  ត្រវូ សមត្ថកិច្ច ចាប់ ខ្លនួ   ពីខ្រ មីនា។ រូបថត នគរបាល 

មន្ត្រ ីយោធា ជួយ ដឹក ពល ករខ្ម្ររដ្រល ច្រញ ពី ថ្រ  ។ រូបថត សហ ការី

តពី ទំ ព័រ ១...ដល់ ពៃល នៃះ 
មិន ទាន់ មាន អ្នក ផ្ទកុ ទៃ  យើង គិត 
ថា នឹង អាច មាន ហានិភ័យ សភាព- 
ការ ណ៍យើង នៅ ផុយ សៃយួ»។

  លោក   លី  សុវា៉ាន់   បៃធាន 
នាយក ដ្ឋាន បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ ឆ្លង  
ក៏ បាន  ថ្លៃង ក្នុង សន្និ សីទ ដៃ រ ថា  
ក្នុង ចំណោម ពលករ ដៃល មក ពី 
បៃទៃស ថៃ ចនំនួ បៃមាណ   ៩  មុនឺ 
នាក់  មាន  ៤១០ នាក់  តៃូវ បាន  
ធ្វើ តៃស្ត  តៃ លទ្ធ ផល អវិជ្ជ មាន 
ទាំង អស់ ។ 

  លោក សៃី   យក់   សមៃបត្តិ   រដ្ឋ- 
លៃខា ធកិារ កៃសងួ សខុាភ ិបាល 
បាន ថ្លៃង ថា  កៃសួង បាន រៀប ចំ 
ធ្វើ ការ ពិនិតៃយ សុខ ភាព ពលករ 
តៃឡប់  ពី បៃទៃស ថៃ  តាម ចៃក 
ចនំនួ ៣  រមួ មាន  ចៃក បោ៉ាយ ប៉ៃត  
ចៃក ដូង  និង ចៃក អូរសា្មាច់ ។   
គណៈ កម្មការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
កូវដី ១៩បាន រៀប ចំ តង់ នៅ តាម 
ចៃក  រៀប ចំ ថវិកា ដល់ មន្តៃី ពៃទៃយ  
នងិ អាហារ សមៃប ់ពលករ ពៃល 
រង់ ចាំ។  កៃ ពី នៃះ   ខាង កង ទ័ព 
ក៏ បាន  រៀប ចំ ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ពលករ ពី ចៃក ពៃំដៃន ទំាង នោះ 
ទៅ កាន់ ខៃត្ត កៃុង ទាំង   ២៥ ។   

  សៃប ពៃល ជ មួយ គ្នា នៃះ  
លោក សៃី  យក់   សមៃបត្តិ  បាន ធ្វើ 
បច្ចុបៃបន្ន ភាព ថវិ កា  និង ការ- 
ចំណាយ ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
នៃះ  ដោយ លោក សៃី ថ្លៃង ថា  
ថវិកា ដៃល ទទួល បាន ពី សបៃបុ- 
រស ជន   មាន សរុប  ១៣ លាន 
ដុលា្លារ។   ក្នុង ចំនួន នៃះ  កៃសួង 
បាន ដក ចំនួន  ៥លាន ដុលា្លារ 
សមៃប់ ទិញ សមា្ភារ ផៃសៃងៗ ជ- 
ពិសៃស មា៉ាស់ ។ ថវិកា  ចំនួន  ១  
លាន ដលុា្លារ ដៃល នងឹ តៃវូ  ផ្ទៃរ ទៅ 
កៃសួង ការងរ  នឹង បណ្ដះុ បណា្ដាល 
វិជ្ជា ជីវៈ សមៃប់ ទៃ ទៃង់  និង  
ពៃយា បាល   ធ្វើ តៃស្ត ដល់ កម្មករ 
ដៃល តៃឡប់ មក ពី សៃុក ក្នុង 
ពៃល បុណៃយ ចូល ឆ្នាំ។ 

 ចំ ណៃក ថវិកា រដ្ឋ ដៃល បាន 
គៃង ទុក សរុបចំនួន ៣០ លាន 
ដុលា្លារ  កៃសួង បាន ចំណាយ 
អស់   ៤,៥ លាន ដុលា្លារ ហើយ  
ទៅ លើ ការ  ទិញ សមា្ភារផ្គត់ ផ្គង់ 
ទៅ គៃប់ ខៃត្ត កៃុង  និង មន្ទីរ ពៃទៃយ 
ខ្មៃរ -សូវៀត  និង មន្ទីរ ពៃទៃយ ចាក់-់ 

អងៃ ។ 
  លោក សៃ ីបានពនៃយល់ ថា  ការ- 

ចំណាយ សមៃប់ ពៃយា បាល អ្នក- 
ជំងឺ មា្នាក់ ៗ   មាន ចនោ្លាះ ពី  ២ ០០០  
ទៅ  ២ ៥០០ ដុលា្លារ  សមៃប់ ការ- 
សា្នាក ់នៅ មន្ទ ីរពៃទៃយ ចាប ់ព ី១០ ថ្ងៃ 
ឡើង ទៅ។ 

 លោក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖   « នៅ 
បា៉ាស្ទ័រ  តៃស្ត មួយ តម្លៃ បៃហៃល 
ជ ១០០  ទៅ  ១២០ ដុលា្លារ  តាម 
បទ ពិសោធ ពី   Westerdam។  
ដូច្នៃះ  តៃស្ត មាន  ២ យ៉ាង  គឺ 
តៃស្ត ខ្លះ អ្នក ជងំ ឺមាន រោគ សញ្ញា  
តៃស្ត ខ្លះ លើ អ្នក ជំងឺ គ្មាន រោគ- 
សញ្ញា។   ដូច្នៃះ បៃ  បៃួល ពី  ២០  
ទៅ ៣០ដុលា្លារ ក្នុង តៃស្ត មួយ។  
ជ សរុប  តៃស្ត មួយ ពី  ១០០   ទៅ  
១២០  ដុលា្លារ ហើយ បៃសិន បើ 
គត់ សា្នាក់ នៅ រយៈ ពៃល ១០ ថ្ងៃ  
យើង ឃើញ ថា  គៃន ់តៃ តៃស្ត  នៅ 
មន្ទរី ពិ សោធន៍ គឺ ១ ០០០ ដុលា្លារ » ។   

 លោក សៃី បន្ត ថា៖   « បើ គិត 
ដល់ ការ ពៃយាបាល   ថា្នាំ  បើ គត់ 
អស់ កមា្លាំង  តៃូវ ដក់ សៃរ៉ូម  តៃូវ 
បំប៉ន វីតា មីន ផៃសៃងៗ ទៀត  ថា្នាំ ពៃយា- 
បាល ទៅ តាម រោគ សញ្ញា ផៃសៃងៗ 
ទៀត   គិត ជ មធៃយម សមៃប់ ប រទៃស  
និង អាហារ ហូប ចុក របស់ គត់ 
ទៀត។  ដូច្នៃះ ខ្ញុំ គិត ជ មធៃយម 
សមៃប ់អ្នក ដៃល សមៃក ចាប ់ព ី
១០ ថ្ងៃ ឡើង ទៅ  បៃហៃល ពី  
២ ០០០   ទៅ  ២ ៥០០ ដុលា្លារ អា - 
មៃរិក   ក្នុង ១ករណី » ។

  កៃ ពី ថវិកានៃះ  លោក សៃី ថា  
មាន ដៃ គូអភិ វឌៃឍន៍ ពី បៃទៃស 
ផៃសៃងៗ  ដៃល ផ្ដល ់ថវកិា  តាម រយៈ 
គមៃង មាន សរុប   ២០ លាន- 
ដុលា្លារ។   ការ ផ្ដល់ ជំនួយ នៃះ   
មាន ក្នងុ រូបភាព ផៃសៃងៗ ដូច ជ រថ-  
យន្ត សង្គៃះ បនា្ទាន់  ចំនួន ៦០   
គៃឿង   និង មា៉ាសីុន ជំនួយ ដល់ ការ- 
ដកដង្ហើម ( វ៉ង់ ទី ឡា ទ័រ ) ។  លោក 
សៃី ថា  សព្វ ថ្ងៃ កម្ពុជ មាន  វ៉ង់- 
ទីឡាទ័រ ចំនួន   ១២៤ គៃឿង  នៅ 
តាម  មន្ទីរ ពៃទៃយ នានា  ហើយ ថ្មីៗ 
កម្ពុជ បាន ទទួល  វ៉ង់ ទី ឡាទ័រ ថ្មី  
ចំនួន  ២៥ គៃឿង ។  នៅ ចុង ខៃ 
នៃះ  វង៉ទ់ ីឡាទ ័រ ចនំនួ   ៣៥   ទៀត 
នឹង មក ដល់។  ធនាគរ ពិភព- 
លោក ក៏ នឹង ផ្ដល់ ជូន បន្ថៃម 
បៃមាណ  ៥០ គៃឿង ទៀត ៕ 

រដ្ឋមន្តែ៖ីមិនទាន់រកឃើញ...
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ក្រសួងការងារប្រប់ឲ្រយម្ចាស់រោងចក្រនិងវិស័យទ្រសចរណ៍រៀបចំនីតិវិធីព្រយួរការងារ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួ ការងរ  បណ្តុះ-   
បណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ  ណៃនាំ ដល់ 
ម្ចាស់ រោងចកៃ  សហគៃស  
គៃឹះសា្ថាន   និង វិស័យ ទៃសចរណ៍ 
ក្នុង ខៃត្ត ចំនួន៥ ឲៃយរៀបចំ បំពៃញ 
នតីវិធិ ីនៃ ការពៃយរួ កចិ្ចសនៃយា ការ ងរ   
ជ ដាច់ ខាត  ដើមៃបី ងយសៃួល 
ដល់ កៃសួង ធ្វើជ មូល ដា្ឋាន  ក្នុង 
ការ បង្វិល លុយ ៤០ ដុល្លារ ក្នុង 
១ខៃ ដល់ កម្មករ និយោជិត 
តាមរយៈ ធនា គារ វីង។

កាលព ីថ្ងៃទ៧ី  ខៃមៃសា  លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន  បាន- 
បៃកាស កៃបៃ ការផ្តល់បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ ដល់ កម្មករ  កម្មការិនី 
កាត់ដៃរ ពី ការទទួលបាន ៦០ 
ភាគរយ  ក្នុង អំឡុងពៃល ពៃយួរ 
ការងរ មក ទទួល បាន បៃក់ 
៧០ដុល្លារ វិញ  ដោយ ក្នុងនោះ  
៤០ ដុល្លារ ទទួលបាន ពី រដា្ឋាភិ- 
បាល  និង ៣០ដុល្លារ ទទួលបាន 
ពី ថៅកៃ រោង ចកៃ។ 

ជមួយ គា្នានៃះ  សមគម រោង- 
ចកៃ កាតដ់ៃរ នៅ កម្ពជុ (GMAC) 
ស្នើ ឲៃយ កៃសួង ចៃញ សៃចក្តីណៃ- 
នា ំឲៃយ បាន ជកល់ក ់ ជុវំញិ នតីវិធិ ី
នៃ ការផ្តល់បៃក់ ឧបត្ថម្ភ នៃះ ជូន 
ដលក់ ម្មករ។ ពៃះ កន្លងទៅ  កម្មករ   
មួយចំនួន  អះអាងថា  ពួក គៃមិន 
ទាន ់ទទលួបាន បៃក ់ឧបត្ថម្ភ ៤០ 

ដុល្លារ ពី រដា្ឋាភិបាល នៅ ឡើយ។
សៃចក្តី ណៃនាំ របស់ កៃសួង 

ការងរ ចុះ ថ្ងៃទ១ី៧  មៃសា   ឲៃយ ដងឹ  
ថា  ដើមៃបី អាច ឲៃយ រដា្ឋាភិបាល ផ្តល់ 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ចំនួន ៤០ ដុល្លារ 
បាន គឺ ម្ចាស់  ឬ នាយក រោងចកៃ  
សហគៃស  គៃឹះសា្ថាន ក្នុង វិស័យ 
វាយន ភណ្ឌ  កាត់ដៃរ  ផលិត 
សៃបៃកជើង  តៃវូ រមួគា្នា ជដាចខ់ាត 
បំពៃញ នូវ នីតិវិធី នៃ ការពៃយួរ កិច្ច- 
សនៃយា ការងរ  ដៃល កណំត ់ដោយ 
កៃសួង ការងរ។

កៃសងួ ថា  ចពំោះ កម្មករ នយិោ- 
ជិត ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ ដៃល 
ស្ថិតក្នុង  រាជធានី ភ្នំពៃញ  ខៃត្ត 
សៀមរាប  ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ខៃត្ត 
កៃប  និង ខៃត្ត កំពត  មនដូចជ 
សណ្ឋាគារ  ផ្ទះ សំណក់  ភោជ- 
នយី ដា្ឋាន  នងិ ភា្នាកង់រ ទៃសចរណ៍ 
ទាំង អស់  ដៃល រង ផលប៉ះពាល់ 
ជក់ស្តៃង នាំឱៃយ ពៃយួរ សកម្មភាព 
ផលតិកម្ម  ឬ អាជវីកម្ម ជ បណ្តាះ- 
អាសន្ន នោះ  ក៏តៃូវ គោរព តាម 
លក្ខខណ្ឌ នៃះ ដូចគា្នា។

កៃសួង  បន្តថា ៖«ផៃសព្វផៃសាយ  នងិ   
ជូនដំណឹង ឲៃយ បាន ទូលំ ទូលយ  
និង ជ ចំហ ដល់ កម្មករ និយោជិត  
ដៃល តៃូវបាន ពៃយួរ ការងរ ឲៃយ បាន- 
ផ្តល់ ជ ដាច់ ខាត នូវ លៃខ អត្ត- 
សញ្ញាណប័ណ្ណ  លៃខ ទូរស័ព្ទ ផ្ទាល ់ 
ឬ សាចញ់ាតដិើមៃប ីកៃសងួ យកទៅ   
ធ្វើជ មលូដា្ឋាន សមៃប ់ផ្ទៃរបៃក-់ 

ឧបត្ថម្ភ ចនំនួ ៤០ ដលុ្លារ  ក្នងុ ១ខៃ  
តាមរយៈ ធនាគារ ឯក ទៃស វីង»។

ជមួយគា្នា នោះ  កៃសួង ការងរ  
បាន ពៃមន ថា  បើ ក្នងុករណ ីដៃល 
ម្ចាស់  ឬ នាយក រោងចកៃ  សហ- 
គៃស  គៃឹះសា្ថាន  ដៃល ខកខាន 
ក្នុងការ ផៃសព្វផៃសាយ  និង ខកខាន 
បពំៃញ តាម សៃចក្តណីៃនា ំនៃះ   គ ឺ
តៃូវ ទទួល ខុសតៃូវ បង់ ជូន កម្មករ 
និយោជិត  នូវ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ របស់ 
រដា្ឋាភិបាល ចំនួន ៤០ដុល្លារ ក្នុង 
១ខៃ ដោយ ខ្លួន ឯង។

លោក អិុត សំហៃង  រដ្ឋមន្តៃី 
កៃសងួ ការងរ  នងិ បណ្តុះ បណ្តាល  
វិជ្ជាជីវៈ  បានបញ្ជាក់ ក្នុង សៃច ក្តី- 
ណៃនាំ ថា  នៅ ពៃល ដៃល ម្ចាស់ 
សហគៃស  ក្នុង វិស័យ កាត់ដៃរ  
និង វិស័យ ទៃសចរណ៍  បាន- 

បំពៃញ គៃប់ លក្ខខណ្ឌ ហើយ នោះ  
កម្មករ នយិោជតិ  នងឹ ទទលួ បៃក-់ 
ឧបត្ថម្ភ ពី និយោជក  ១០ ដុល្លារ  
នងិ ព ីរដា្ឋាភបិាល ចនំនួ ១៥ ដលុ្លារ  
នៅពៃល រោងចកៃ  សហ គៃស  
បៃកាស ពៃយួរ ការងរ រយៈពៃល 
តៃឹមតៃ ៧ថ្ងៃ ដល់ ១០ថ្ងៃ។

លោក បន្តថា  បើ ក្នងុករណ ីរោង- 
ចកៃ  សហគៃស  បៃកាស ពៃយួ រ 
ការងរ រយៈពៃល ព១ី០  ដល ់២០ 
ថ្ងៃ  កម្មករ និយោជិត  នឹង ទទួល 
បៃក់  ឧបត្ថម្ភ ពី និយោជក  ២០ 
ដុល្លារ  និង ពី រដា្ឋាភិបាល ៣០ 
ដុល្លារ ។  ក្នុង ករណី ដៃល រោងចកៃ  
សហ គៃស  បៃកាស ពៃយួរ ការងរ 
ពៃញ ១ខៃ នោះ នឹង ទទួលបាន 
៣០ដុល្លារ  ពី និយោជក  និង ៤០ 
ដុល្លារ  ពី រដា្ឋាភិបាល។

លោក អិុត សំហៃង  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« កៃយពៃល ពៃយួរ កិច្ចសនៃយា ចំនួន 
១០ថ្ងៃ  កម្មករ និយោជិត  នឹង  
ទទលួបាន សារ តាមរយៈ ទរូសព័្ទ ព ី
ធនាគារ ឯកទៃស វីង ដៃល ជមៃប  
ដំណឹង អំពី ចំនួន ទឹកបៃក់  ដៃល 
តៃូវ ទទួលបាន។ កៃយ ទទួល- 
បាន សារ ជូន ដំណឹង នៃះ  សូម 
បងប្អូន យក អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 
សញ្ញាតិ ខ្មៃរ  ដើមៃបី បើកបៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ នៅ ភា្នាក់ងរ វីង ណមួយ  
ដៃល នៅ ជិត ផ្ទះ បំផុត»។

ទោះ យ៉ាងណលោកបញ្ជាក ់ដៃរ 
ថា  ក្នុងករណី ដៃល កម្មករ និយោ- 
ជិត  ខកខាន មិនបាន ចូលរួម 
សហការ ក្នុងការ ផ្តល់ ឯកសារ  និង 
លៃខ ទូរស័ព្ទ នោះ  ពួកគៃនឹងមិន 
ទទលួបាន បៃកឧ់បត្ថម្ភ ៤០ដលុ្លារ 
ព ីរដា្ឋាភបិាល នោះ ទៃ  គ ឺមននយ័ថា  
ពកួគៃ បាន  បោះបង ់ការទទលួ យក 
នូវ បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ទាំង នៃះ។

លោកកាំង ម៉ូនីកា  អគ្គលៃ ខា ធិ-  
ការ រង សមគម រោងចកៃ កាត់ដៃរ 
នៅ កម្ពុជ បៃប់ ពីមៃសិល មិញថា ៖ 
« នៃះ គជឺ ការអនវុត្ត គោល នយោ- 
បាយ ផ្តលប់ៃកឧ់បត្ថម្ភ  ដល ់កម្មករ   
នយិោជតិ ក្នងុ វសិយ័ សៃដ្ឋ កចិ្ច រៀប- 
រយ ជលើកទី១ក្នុង បៃវត្តិ សាស្តៃ 
កម្ពុជ  ដៃលក្នុង កមៃិត ណមួយ 
នោះ យើង គួរ មន មោទនភាព នូវ 
ការបោះ ជំហាន ជវិជ្ជមន នៃះ។ 
ជ នតីវិធិខី្ញុ ំគតិថា មនិមន ការស្មគុ-

សា្មាញ ទៃគៃនត់ៃ មន បន្ទកុ ការ ងរ   
រដ្ឋបាល ចៃើន បន្តិច សមៃប់ ខាង 
ភាគី រោង ចកៃ»។

លោក សៃយី៉ាង  សភុណ័្ឌ  បៃធាន   
សហព័ន្ធ សហជីព កម្ពុជ  ថ្លៃង ថា  
ករណីនៃះ កន្លងទៅនិយោជក  
តៃង តៃ ពៃយាយម គៃច វៃះ  មិន 
បពំៃញ ឯកសារឲៃយ បាន តៃមឹតៃវូ តាម  
នីតិវិធី នៃ ការ ពៃយួរ កា រងរ នោះទៃ  
ដៃលជ ហៃតុ ធ្វើឲៃយ ការ អនុវត្ត 
របស់ រដា្ឋាភិ បាល ក្នុងការ ផ្តល់ 
បៃក ់ ឧបត្ថម្ភ ជនូ កម្មករ  មន ភាព- 
យឺតយ៉ាវ  ឬ មិនអាច ធ្វើទៅ បាន ។

 លោកសៃីថា ៖«ខ្ញុំ គិតថា  អាច 
អនុវត្ត បានពីពៃះ បើ កៃុមហ៊ុន  
គាត ់ចង ់រចួ កា តព្វ កចិ្ច ក្នងុ ការ ចៃញ-   
លុយ ឲៃយ បងប្អូន កម្មករ ជំនួស រដា្ឋា- 
ភ ិបាល។ប៉នុ្តៃ មនិ បពំៃញ កា តព្វ កចិ្ច   
ក្នុងការ ពៃយួរកា រងរ តៃឹមតៃូវ  គាត់ 
មនិ អើពើ នោះ គាត ់នងឹ ទទលួ ខសុ-  
តៃូវ បញ្ហា នៃះ។ ចំណៃក កម្មករ  គឺ 
បាន ចូលរួម អនុវត្ត តួនាទី របស់ 
ពកួ គាត ់ រចួរាល ់អសហ់ើយ  តាងំ តៃ   
កៃសួង បៃកាស បៃមូល លៃខ- 
ទូរស័ព្ទ តាំង ពីមុន មក»។

បើតាម លោក ហៃង សរួ  អ្នកនា-ំ 
ពាកៃយ កៃសួង ការងរ គិតតៃឹម ពាក់-   
កណ្តាល ខៃមៃសា  រោងចកៃ បៃ- 
មណ ជង ១០០ បាន បៃកាស 
ពៃយរួ ការងរ កម្មករដោយ ហៃត ុផល  
ថាខ្វះ វត្ថធុាតដុើមឬ គា្មាន ការ បញ្ជា- 
ទិញ ឬ មិនមន ទីផៃសារ នាំ ចៃញ ៕

លោកអុិត សំហេង  រដ្ឋមន្តេកីារងារ ក្នងុអង្គ បេជំុមួយ   កាលពីខេមករា។ រូប ហា៊ាន រងៃសី

អាជ្ញាធរដាក់ឱសានវាទ១៥ថ្ង្រឲ្រយពលរដ្ឋរុះរើសំណង់ដោយខ្លនួឯងមុនការពង្រកីផ្លវូជតិល្រខ៦៣
 សុទ្ធ  គឹម សឿន 

 សៀម រាប:  អាជ្ញា ធរ កៃុង 
សៀម រាប  បាន បៃប ់ឲៃយ ពល រដ្ឋ 
រស់ នៅ អម ផ្លូវ ជតិ លៃខ ៦៣ ម្ដុំ 
ផៃសារ កៃម  សង្កាត់ សៀម រាប  
កៃុង សៀម រាប  តៃូវ ធ្វើ ការ រុះរី 
សំណង់ តូប  សំយប  ខឿន  ខៃសាច់   
ថ្ម  ការ៉ ូឡា  ឥដ្ឋ  នងិ បណ្តាញ ខៃសៃ- 
ភ្លើង ដៃល ធា្លាក់ រាយ បា៉ាយ តា ម 
ផ្លវូ សាធារ ណៈ ឲៃយ អស ់ក្នងុ រយៈ- 
ពៃល ១ ៥ ថ្ងៃ គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី  ១៥  
ដល់ ថ្ងៃទី  ២៩  ខៃ មៃសា ជ  កំហិត  
ដើមៃបី ពងៃកី ផ្លវូ  រៀប ចំ  ស ណ្តាប់- 
ធា្នាប់  និង របៀប រៀប រយ  ។ 

 តាម សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ របស ់
រដ្ឋ បាល កៃុង សៀម រាប ចុះ ថ្ងៃទី  
១៥  ខៃ មៃសា ដៃល ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្ដិ៍ 
ទទួល បាន   បាន ឲៃយ ដឹ ង ថា  រដ្ឋ- 
បា ល ខៃត្ត សៀម រាប  នងឹ បន្ត ធ្វើ 
ការ ជួស ជុល  កៃ លម្អ ផ្លូវ ផៃសារ- 
កៃម ចាប់ ពី ចំណុច បំបៃក ផ្លូវ 
បៀ ល បៃយ ដល់ កៃវាត់ កៃុង 
សៀម  រាប។  ដោយ ឡៃក ចពំោះ 
នៅ មុខ ផៃសារ កៃម កៃ លម្អ ចំណត  
រថ យន្ត ធុន តូច  និង សួន  ពៃម- 

ទាំង គមៃង សាង សង់ ផ្លវូ កៃល  
កៅ ស៊ ូចាប ់ព ីផ្លវូ កៃវាត ់កៃងុ ដល ់
កៃង ចៃមុះ ជៃកូ ផ្លវូ ជតិ លៃខ  ៦៣  
ទៅ ភ្ន ំកៃម  កាត់ តាម ភូមិ តៃៀក  
និង ភូមិ កៃ សាំ ង  រលើង  សង្កាត់ 
សៀម រាប ។   ល ិខតិ បន្ត ថា  ម្ចាស ់
កៃុម  ហ៊ុន  សហ គៃស  អាជីវ- 
កម្ម  ដា ្ឋាន  ផៃសារ  គៃ ហដា្ឋាន  គៃឹះ- 
សា្ថាន ឯក ជន  និង បៃជ ពលរដ្ឋ 
ដៃល មន ការ ពាក់ ព័ន្ធ ទំា ង អស់ 
តៃូវ ធ្វើ ការ រុះរី សំ ណង់ តូប  សំ-
យប  ខឿន  ខៃសាច់  ថ្ម  ការ៉ូ ឡា  

ឥដ្ឋ  បណ្តាញ ខៃសៃ ភ្លើ ង ដៃល ធា្លាក់ 
រាយ បា៉ាយ  សួន ចៃបារ ស ម្ភារ  និង 
សណំង ់ការ ដា្ឋាន ផៃសៃង ៗ ទាងំ អស ់ 
ពៃម ទាងំ បញៃឈប ់ការ លក ់ដរូ នៅ 
លើ សួន ចៃបារ  និង ផ្លវូ សាធារ ណៈ 
ឲៃយ បាន អស ់ក្នងុ រយៈ   ពៃល  ១៥ 
ថ្ងៃ  គិត ចាប់ ពី ថ្ងៃ ចុះ ហត្ថ លៃ ខា 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៥   ខៃ មៃ សា  ។   ក្នុង 
ករណី មិន គោរព  និង អនុ វត្ត តាម 
ខ្លមឹ សារ នៃ សៃច ក្ត ីនៃះ  រដ្ឋ បាល 
កៃុង សៀម រា ប  នឹង ចាត់ វិធាន- 
ការ រដ្ឋ បាល ធ្វើ ការ រុះរ ីដ ក ហ ូត 

សម្ភារ ទាំង នោះ ចៃញ  ដោយ ពុំ 
ទទួល ខុស តៃូវ  ឬ បាត់ បង់ នូវ 
ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិរបស់ បង ប្អនូ ឡើយ ។

លិខិត ដដៃល នៃះ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា៖«រដ្ឋ បាល កៃងុ សងៃឃឹម  និង 
ជឿជក់  យ៉ាង មុត មំ ថា  លោក  
លោក សៃ ី និង បង ប្អនូ បៃជ ពល-  
រដ្ឋ  នឹង គោ រ ព តាម ខ្លឹម សារ នៃ 
សៃ ច ក្ត ីជនូ ដ ំណងឹ  បៃកប ដោយ 
បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ » ។ 

 លោក  នួន  ពុទា្ធា រា៉ា  អភិ បា ល 
កៃងុ សៀម រាប បាន ថ្លៃង ថា  ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃះ  កៃមុ  ហុ៊នសាង-  
សង់ ផ្លូវ  និង អា ជ្ញា ធរ  ជំ នាញ 
បាន តៃៀម ខ្លួន រួច រាល់ ហើយ  
ដើមៃបី ធ្វើកា រ វាស់ វៃង  និង សិកៃសា 
ការ សា្ថាប នា ផ្លូវ ១ខៃសៃ ទំហំ  
២២ ម៉ៃតៃ  (ទទងឹ)  នៃះ  ។  ពល- 
រដ្ឋ មិន មន ការ ជំទាស់  អ្វី ទៃ  
ពៃះ វា ជ ការ បមៃើ ឲៃយ ផល បៃ- 
យោជន៍ រួម សមៃប់ បៃើបៃស់ 
ជ សាធារ ណៈ នៅ ក្នុង ខៃត្ត  
សៀម រាប ទាំង មូល ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន 
ទាន់  ដឹង ថា  គមៃង ផ្លូវ នៃះ ធ្វើ 
ឲៃយ  ប៉ះ ពាល ់បៃជ ពល រដ្ឋ ប៉នុា្មាន 

គៃួសារ ទៃ  ដោយ មន្តៃី ជំនាញ 
កំពុ ង ធ្វើ ការ ងរ វាស់ វៃង  បើ 
វាស់  វៃង រួ ច រាល់  យើង អាច ដឹង 
ពី ចំនួន ពល រដ្ឋ ប៉ះ ពាល់ ពី គមៃង 
នៃះ ហើយ  ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ គិត ថា  វា មិន 
ប៉ះ ពា ល់  អ្វ ីធ្ងន់ ធ្ងរ ទៃ  បើ ប៉ះពាល់  
គឺ ប៉ះ តៃ តូប លក់ ដូរ  របង ផ្ទះ  
នងិ  អី វា៉ាន ់តចិ តចួ ដៃល ពកួ គាត់ 
ដាក់ នៅ ខាង មុខ ផ្ទះ បុ៉ណ្ណោះ» ។ 

 លោក បន្ត ថា  ចំពោះ ផល ប៉ះ- 
ពា ល់ ពល រដ្ឋ នៃះ  អាជ្ញា ធរ នឹ ង 
ធ្វើ  កា រ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ដោះ- 
សៃយ ជនូ ពកួ គាត ់ឲៃយ បាន ល្អ។  
ជ ពិសៃស តំបន់ ស្មុគ សា្មាញ 
ចាប់  ពី កៃង ចៃមុះ ជៃូក រហូត 
ដល ់ផៃសារ កៃម  អាច នងឹ ពបិាក 
ក្នុង  កា រ ដោះ សៃយ  ពៃះ ទី- 
នោះ  ជ  តំបន់ ទី បៃ ជុំជន  និង ជ 
កន្លៃង លក់ ដូរ របស់ អាជី វក រ  
ប៉ុន្ដៃ យ៉ាង ណ អាជ្ញា ធរ ជំនាញ 
នឹង ពៃយាយម ដោះ សៃយ ឲៃយ 
បាន ល្អ បំ ផុត ។   

 លោក  ឈុន  ឡៃង  បៃ ជ - 
ព ល រដ្ឋ ម្នាក់ ក្នុង ចំ ណម អ្នក- 
ប៉ះ ពាល់ ផៃសៃង ទៀត រស់ នៅ ម្ដុំ 
ផៃសារ កៃម បាន ថ្លៃង ថា ផ្ទះ 

របស់ លោក ក៏ រង ផល ប៉ះ ពា ល់ 
ពី ការ ពងៃីក ផ្លូវ នៃះ ដៃរ  ដោយ 
តៃូវ រុះរី សំយប ខាង មុខ ផ្ទះ 
ចនំនួ  ៣ ម៉ៃតៃ ចលូ មក ក្នងុ ផ្ទះ ។  
ការ ពងៃីក ផ្លូវ នៃះ ពិត ជ ធ្វើ ឲៃយ 
ប៉ះ ពាល់ ផ្ទះ បៃ ជ ព ល រដ្ឋ ជ- 
ចៃើន ខ្នង ផ្ទះ  ខណៈ ពល  រដ្ឋ មួយ 
ចំនួន បាន សាង សង់ របង ថ្ម ខ្ព ស់ៗ  
និង អ្នក ខ្លះ បាន  ប៉ះ ពាល់ ផ្ទះ តៃ 
ម្ដង ។   លោ ក  ឡៃង បានបន្ត ថា  
លោក មិន មន អ្វី តវា៉ា ជ មួយ 
អាជ្ញា ធរ ទៃ  ដោយ គៃន់ តៃ ស្នើ 
អាជ្ញា ធរ អនុ វត្ត ចៃបាប់  មន តម្លាភាព   
និង យុ ត្តិ ធ ម៌ តាម ចៃបាប់  ដោយ 
ឥត លម្អៀង ចំពោះ អ្នក មន 
លុយ  ឬ  អ្នក មន អំ ណច ។  

 លោក ថា៖ « ខ្ញុំ អត់ មន អ្វី តវា៉ា 
ទៃ  ចាំ មើល តៃ ពលរដ្ឋ  យើង 
ដទៃ ទៀត  គាត់ គិត យ៉ាង ណ  
ហើយ អាជ្ញា ធរ អនុ វត្ត  បៃប  ណ?  
ពៃះ ផ្ទះ ខ្ញុ ំនៃះ  ប៉ះពា ល់ សយំប 
ខាង មុខ ចំនួន  ៣ ម៉ៃតៃ ដៃរ។  
យើង សោក សា្ដាយ ដៃរ  ពៃះ 
សំយប ហ្នឹង  សម ៃប់ ដាក់អី- 
វា៉ាន់ លក់ ដូរ ទំនិញ តិច តួច នៅ 
ខាង មុខ  ផ្ទះ » ៕        

ផ្លូវ ជាតិ លេខ៦៣ ម្ដុំផេសារ កេម នឹង តេូវ ពងេីក ។ រូបថត សហ ការី
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

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

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

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

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

កា រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកីឡា    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកីឡា   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

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

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

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

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�េ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី

កា រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វ�រុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

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

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

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ក្រសួងអប់រំសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនតាមទូរទស្រសន៍
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ កៃសួង អប់រំ បាន 
បៃកាស ពនៃយារ ការ ចូលរៀន 
របស ់សសិៃស ទាងំ សាលារៀន រដ្ឋ 
និង សាលារៀន ឯកជន រហូត 
ដល់ មាន ការ ជូន ដំណឹង ជាថ្មី 
បុ៉ន្តៃ បាន សហការ ជា មួយ កៃសួ ង 
ព័ត៌មាន បង្កើត កម្ម វិធី បងៃៀន 
តា  ម ទូរទសៃសន៍កៃយ ពី សា លា - 
រៀន តៃូវ បាន បិទទា្វា រជាង ១ខៃ 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ ការ  រាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ។

នៅ ក្នងុ សៃចក្ត ីណៃនំា  កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃមៃសា  កៃសួង 
អប់រំ បាន ណៃនាំ ឱៃយ សាលា រដ្ឋ 
ផៃសព្វផៃសាយ និង សហការ ល្អ 
ជាមួយ មាតាបិតាអ្នក អាណា - 
ពៃយាបាល សសិៃស អាជា្ញាធរ ដៃន ដ ី
ដើមៃប ីជរំញុ គាទំៃដល ់ការ សកិៃសា 
ពីចមា្ងាយ និង ការ សិកៃសា តាម 
បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃនិូកដល់ សិ សៃសា - 
នុសិសៃស នៅ តាម លំនៅ ឋាន 
នងិ សហគមន ៍តាម មធៃយាបាយ 
និង លទ្ធភាព ជាក់ស្តៃង។

ជា មួយ គា្នា នៃះ កៃសួង អប់រំ 
បាន ណៃនាំ ឱៃយ សាលា រដ្ឋ «តៃូវ 
រៀបចំ វៃន យា ម បៃចាំ ការ ដើមៃបី 
ធានា សុវត្ថិភាព  និង សន្តិសុខ 
អនុវត្ត ការ សមា្អាត បរិវៃណ គៃះឹ - 
សា្ថា នសិកៃសា ជា បៃ ចំា(និង )លើ ក-  
ទឹកចិត្ត ឱៃយសិសៃស ខ្ចី សៀវ ភៅ 
សិកៃសា  គោល ដើមៃបី លើក កម្ពស់ 
ស្វ័យ សិកៃសា និងការ  សិកៃសា ពី 
ចមា្ងាយ»។

កៃសងួ អបរ់ ំ ក ៏បាន ណៃនា ំឱៃយ 

សាលា រៀន ឯកជន  តៃវូ សមា្អាត 
បរិវៃណ សាលា រៀន ជា បៃចាំ 
ផងដៃរ នងិ បន្ត អនវុត្ត វធិានការ 
នៃការ សកិៃសា ព ីចមា្ងាយ នងិ ការ- 
សកិៃសា តាម បៃពន័្ធ អៃឡចិ តៃនូកិ  
ដៃល កៃសួង បាន ដាក់ ចៃញ។

កៃសងួ បញ្ជាក ់ថា៖ «កៃសងួ 
សូម លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ មាតា - 
បតិា អ្នក អាណា ពៃយាបាលសសិៃស  
គៃប់ រូប តៃូវ បន្ត ជំរុញ ឱៃយ កូន ចៅ 
ធ្វើ ស្វ័យ សិកៃសា នៅ តាម ផ្ទះ 
សិកៃសា  ពី ចមា្ងាយ ឬ តាម បៃព័ន្ធ 
អៃឡិច តៃូនិក និង តៃូវ មើល ថៃ 
កូន ចៅ  អនុវត្ត វិធាន អនា ម័យ 
និង ចៀស វាង ទៅ កន្លៃង មួយ 
ចនំនួ  ដៃល បៃឈម នងឹ ការ ឆ្លង  
(កូវីដ១៩) ខ្ពស់»។

លោក រស់ សុវាចា អ្នក នាំ-

ពាកៃយ កៃសួង អប់រំ យុវជន  និង 
កីឡា  បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍  កា ល-  
ពី ថ្ងៃ អាទិ តៃយថា នៅ ពៃល នៃះ 
សសិៃសា នសុសិៃស នៅជន បទ អា ច 
ទទួល បាន ការ អប់រំ  ដូច សិសៃសា  - 
នុសិសៃស នៅ ទីកៃុងដៃរ ដោយ- 
ហៃតុ ថា កៃសួង អប់រំ និង កៃ សួ ង  
ពត័ ៌មាន បាន ចុះ ហត្ថលៃខា លើ 
អនុសៃសរណៈ នៃ ការ យោគ យ ល់  
ស្តីពី ការ ផលិត  និង ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ការ សិកៃសា ពីចមា្ងាយ និង ការ- 
សិកៃសា តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃនិូក ។ 
លោក បាន  ថ្លៃងថា៖ «កៃសួង 
អប់រំ  នឹង ផ្តល់មៃរៀន គៃប់ មុខ- 
វជិា្ជា នងិ គៃប ់ថា្នាកឱ់ៃយ ទៅ កៃសងួ 
ព័ត៌មាន  សមៃប់ ផៃសាយ កម្មវិធី 
តាម បៃព័ន្ធ ទូរទសៃសន៍ ផ្កាយ រណ ប  
តៃជោធវី ី(Decho TV) ដៃល 

ជា ប៉ុស្តិ៍ ទូរទ សៃសន៍ អប់រំ ថ្មី (ទទ 
ក ២)។ សិសៃសានុសិសៃស នៅ 
តាម  ២៥ខៃត្ត រាជ ធានី អាច 
ទសៃសនា កម្មវិធី មៃរៀន គៃប់ - 
មខុវជិា្ជា នងិ គៃប ់កមៃតិ ថា្នាក ់នៅ 
ពៃល ខាង មុខ នៃះ»។

លោក ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋ - 
មន្តៃី កៃសួង អប់រំ  បាន សរសៃរ 
ក្នងុ ហ្វៃសប៊កុ កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ 
ថា កម្មវធិ ីរៀន ព ីចមា្ងាយ នៃះ  នងឹ 
តៃវូ ចាក ់ផៃសាយ  ចាប ់ព ីថ្ងៃ ទ ី ២០ 
ខៃ មៃសា តាម ទូរទសៃសន៍ De-
cho TV។ សសិៃសា នសុសិៃស អាច  
មើល តាម តំបន់ គៃប ដណ្តប់ បៃព័  ន្ធ 
ខៃសៃកាប្លិ៍នៅ តាមទ ីបៃជុ ំជន ខៃ ត្ត 
និង សៃុក តាម ថាស ប៉ុស្តិ៍ ឌីធីវី 
(DTV) តាម តបំន ់ជនបទ នងិ 
តាម រយៈ Smartphone។

កៃយ កា រផ្ទុះ ជំងឺកូវីដ១៩ 
សាលារៀន តៃវូ បាន បិទទា្វា រទូទំា ង 
បៃទៃស  ចាប់ តំាង ពី ពាក់ កណា្តា ល  
ខៃ មីនា ហើយ សិសៃស តៃូវ ធ្វើ 
ស្វ័យ សិកៃសានៅ ផ្ទះ និ ងរៀន 
តាម បៃព័ន្ធ អនឡាញ ដៃល រៀប ចំ  
ឡើង  ដោយ កៃសួង អប់រំ និង 
ដៃគ ូរបស ់កៃសងួ។ ការ បៃឡង 
ឌបី្លមូ នងិ បាក ់ឌបុរបស ់រដ្ឋ   តៃវូ 
បាន លើក ពៃល។ ប៉ុន្តៃ កៃសួង 
បាន អនុញាត ឱៃយ សាលារៀន 
ឯកជន រៀបចំ ការ  បៃឡង ទាំង- 
២នៃះ  តាម បៃព័ន្ធ សិកៃសា ពី ចមា្ងា យ 
ឬ បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូ និក។

លោក នៅ ចាន់មុន្ន ីគៃ ូបងៃៀ ន 
មុខ វិជា្ជា គីមីវិទៃយា នៅ វិទៃយា ល័យ 
ហ៊ុន សៃន បរិបូណ៌ នៅ សៃុក 
បរិបូណ៌ ខៃត្តកំពង់ ឆ្នាំង បាន 
បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ ថា សិសៃស ដៃល រស់ នៅ 
តាម ទីកៃងុឬតាម តំបន់ទី បៃជំុ - 
ជនអាច មាន លទ្ធភាព រៀន តាម   
អន ឡាញ បានបុ៉ន្តៃ ចំពោះ សិ សៃស 
ដៃល រស់ នៅ តាមតំបន់ សៃុក- 
សៃ  ជនបទ បៃហៃល ជា ជួប ការ-  
លំបាក បន្តិច  ដោយ សារ ពួក - 
គាត់ មិន មាន ទូរស័ព្ទ ទំនើប ។ 
លោក មុន្នី បាន ថ្លៃង ថា៖«ដូច 
សសិៃស តចូៗ អ៊ចីងឹ គាត ់អត ់ចៃះ 
បៃើ ទូរ ស័ព្ទ គាត់ ក៏ ពិបាក ដៃរ។ 
សសិៃសធំៗ  គាត ់អាច គៃន ់បន្តចិ 
(អា ចចៃះ បៃើ ទូរស័ព្ទ)។ លោក 
បន្ត ថា៖ «អ៊ចីងឹ បើស ិន  ជា គាត ់
ពៃយា យាម រៀន តាម ទូរទសៃសន៍ 
បៃហៃល ជា អាច ល្អ បៃសើរ សមៃ ប់ 
សិសៃសតាម ទី ជន បទ» ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ   បៃស ណយី ៍កម្ពជុា  កាល ព ីថ្ងៃ 
ទី ១៨  ខៃ មៃសា  បាន ជូន ដំណឹង ដល់- 
អតិ ថិ ជន ស្ដ ីពីការ ផ្អាក ទទួល បញ្ញើ ផ្ញើ ទៅ 
គៃប់ បៃទៃស ទំាង អស់ ដោយ សារ តៃ  បញ្ហា 
ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដៃល ជា ហៃត ុធ្វើ ឱៃយ មធៃយា- 
បាយ ដឹក ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ អា កាស អាក់ ខាន 
ស្ទើ រតៃ  ទំាង សៃងុ  និង មិន ទាន់ បាន  កំណត់ 
ពៃល ថា  នឹង បើក ទទួល បញ្ញើឡើង វិញ 
នៅ ពៃល ណា នោះ ទៃ ។

សៃច ក្ដ ីជនូ ដណំងឹ បាន ឲៃយដងឹ ថា  ការ- 
ផ្អាក ទទួល បញ្ញើ នៃះ ដោយ សារ  បញ្ហា 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដៃល បណា្តាល ឱៃយ មធៃយា បាយ 
ដកឹ ជញ្ជនូ តាម ផ្លវូ  អាកាស អាក ់ ខាន ស្ទើរ- 
តៃ ទាំង សៃុង   ក៏ ប៉ុន្តៃ បាន បញ្ជាក់ ក្នុង 
ខ្លមឹ សារ ថា  ការ បើក ទទលួ ផ្ញើ បញ្ញើ ឡើង 
វិញ នឹង ជូន ដំណឹង នៅ ពៃល ខាង មុខ ។

បន្ថៃម ពី លើ សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង នៃះ 
លោក  អោក  បូរា៉ា  អគ្គ នា យក បៃ ស- 
ណីយ៍ កម្ពជុា  បាន ថ្លៃង កាល ពី មៃសិល មញិ 
ថា ៖« ដោយ បញ្ហា កូវីដ បាន ធ្វើ ឱៃយ ជើង- 

ហោះ ហើរ តាម រយៈ  Thai airway, 
Dragon Air, Malay Air, ANA air  
តៃូវ បាន ផ្អាក ទាំង សៃុង  រហូត ដល់ ថ្ងៃ 
៣០ មៃសា ទើប គៃ ជូន ដំណឹង ជា ថ្ម ីហើយ 
មនិ ទាន ់បៃ កដ បៃជា ថា បើក ដណំើរ ការ 
ឡើង វិញ ពៃល ណា ទៃ ។ បញ្ញើ របស់  
បៃ ស ណយី ៍កម្ពជុា ទៅ តាម ជើង ហោះ- 
ហើរ ទាំង ៤ ខាង លើ »។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ « ការ ផ្អាក នៃះ 
ចំពោះ តៃ បញ្ញើ ទៅ អន្តរជាតិ តាម ជើង- 
ហោះ ហើរ ប៉ុណ្ណោះ ។  ចំណៃក សៃវា កម្ម 
ក្នងុ បៃទៃស យើង បន្ត បើក ធម្មតា ដចូជា 
សៃវា ផ្ទៃរ បៃក់ អី ក៏ យើង បើក ធម្មតា ដៃរ ។ 
ការ ផ្អាក នៃះ សមៃប់ តៃ បញ្ញើ ទៅ អន្តរ ជាតិ 
ទៃ ដៃល យើង អត់ មាន ជើង ហោះ ហើរ 
ពៃះ គៃប់ជើងហោះហើរទំាង អស់ គៃ 
បិទ អស់ ហើយ យើង មិន អាច ដាក់ បញ្ញើ 
ទៅ បាន ទៃ »។

បើតាម បៃ សណីយ៍ កម្ពុជា   បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះខ្លួនមាន គោល ដៅ  និង បៃសកកម្ម 
ផ្អៃក លើ ការ អនុ វត្ត ការ ងរ ដោយ ស្វ័យ- 
ភាព លើ  រដ្ឋ បាល អាជី កម្ម  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ 

ដោយ មាន កៃុម បៃឹកៃសា ភិបាល ជា អ្នក ដឹក - 
នាំសៃប តាម  គោល នយោ បាយ របស់ 
រាជ រដា្ឋា ភិបាល។  គោលបំណង នៃះគឺជួយ  
ជំរុញ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម រួ ម ចំណៃក 
កាត់ បន្ថយ ភាព កៃីកៃ  និង  លើកកម្ពស់ 
ជីវភាព និយោ ជិត ដោយ បាន បន្ត ការ អនុ- 
វត្ត កម្ម វិធី កំណៃ ទមៃង់ សុី ជមៃ ទាំង 
ផ្នៃក រចនា សម្ពន័្ធ រដ្ឋ បាល  និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

កៃពីនៃះ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា   មាន 
គោល ដៅ បមៃើ សៃវា កម្ម  អាជី វ កម្ម បៃសណយី ៍
ក្នុង  និង កៃបៃ ទៃសដោយ មិន បៃកាន់ 
ពូជសាសន៍  ពណ៌ សមៃបុរ  និនា្នា ការន យោ- 
បាយ  និង សា សនា ដោយ មាន បៃស ក- 
កម្ម  នងិ ភារកចិ្ច បមៃើ សៃវា ទទលួ បៃមលូ  
ដឹក ជញ្ជនូ  និង បៃង ចៃក រាល់ បញ្ញើ សំបុតៃ 
គៃប់ បៃភៃទ ។  បញ្ញើ បៃ សណីយ៍ ភណ្ឌ  
និង បញ្ញើ ឆប់ រហ័ស  ក្នងុ  និង កៃ បៃទៃស ។  
បមៃើ សៃ វា ទទួល  និង បៃង ចៃក វិក្កយ- 
បតៃ របស់ សា្ថា ប័ន រដ្ឋ  កៃមុ ហុ៊ន  និង អង្គការ 
នានា តាម កិច្ច ពៃម ពៃៀង ។  លក់ តៃម បៃិ៍- 
បៃស ណី យ៍ ក្នងុ  និង កៃ បៃទៃស ។ លក ់
សមា្ភារ ផលតិ ផល ផៃសៃងៗ  សមៃប ់បមៃើ 

វសិយ័ បៃសណយី ៍ នងិ ទ ូរ គម នា គមន។៍  
បមៃើ សៃវា ហិរញ្ញ វត្ថុ បៃ សណីយ៍ ។

ទាក់ ទិន នឹង ការ ហោះ ហើរ តាម យន្ត- 
ហោះ  កាល ពីថ្ងៃ ១៦ មៃសា លោក  សីុន  
ចាន់ សិរីវតា្ថា  អ្នក នំាពាកៃយ រដ្ឋ លៃខា ធិការ- 
ដា្ឋាន អាកាស ចរ សុវីលិ ធា្លាប ់បាន ថ្លៃង ក្នងុ 
សន្ន ិសទី សារ ពត័ ៌មាន ស្ដពី ី «វឌៃឍ ន ភាព  
និង ទិស ដៅកា រងរ បន្ដ របស់ រដ្ឋ លៃខា- 
ធកិារ ដា្ឋាន អាកាស ចរ សុវីលិ »  ថា  ចាប ់ព ី
ខៃ កុម្ភៈដល់ ពាក់ កណា្តាល ខៃ មៃសា  ភ្ញៀវ- 
ទៃចរ ធ្វើ ដណំើរ តាម យន្ត ហោះ បាន ធា្លាក ់
ចុះ ជាង ៩០ ភាគ រយ  ដោយ សារ តៃ បញ្ហា 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៃះ  ។ 

លោក  ថា ៖«ចំពោះ សា្ថាន ភាព អាកាស- 
ចរណ៍ ក្នុង សៃុក យើង នៅ មិន ទាន់ បាន 
វភិាគ នោះទៃ ពៃះ វា កពំងុ ស្ថតិ  ក្នងុ ពៃល 
អន្តរ កាល ។ខ្ញុំ បាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ 
កៃមុ ហ៊នុ អាកាស ចរ ណន៍ានា ហើយ គាតថ់ា 
មិន ទាន់ មាន ព័ត៌ មាន ជាក់ លាក់ ទៃ ។បុ៉ន្ដៃ 
យើង អាច  បា៉ាន ់សា្មាន បាន នវូទហំ ំនៃ ការ- 
ថយ ចុះ ចំនួន អ្នក ដំណើរ ចាប់ ពី ខៃ កុម្ភៈ 
ដល់ តៃឹម ពាក់ កណា្តាល  ខៃ មៃសា»៕

ក្មេង ម្នាក់ កំពុង រៀន តាម អន ឡាញ  កាលពី ថ្ងេ ទី ១៩  ខេ មេសា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

ប្រសណីយ៍កម្ពជុាផ្អាកទទួលបញ្ញើទៅបរទ្រសដោយសារអាក់ខានជើងយន្តហោះ
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អម្រតឹកំពុងរៀបចំឥណទានឡើងវិញដល់អតិថិជន
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម អ្នក ខ្ចី ប្រក់ ប្រមាណ  
១២០ ០០០នាក ់ដ្រល ទទលួ រង ផល- 
ប៉ះ ពាល ់ព ីការ  រកី រាល ដាល ន្រ ជងំ ឺកវូដី 
១៩ របស់ គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ 
អម្រតឹ បាន   ទទលួ រយៈ ព្រល អនគុ្រះ 
ព ី ៣ ដល ់ ៦ ខ្រ លើ ការ រៀបច ំឥណទាន 
ឡើង វិញ  ខណៈ អម្រឹត  កា្លាយ ជា គ្រឹះ-
ស្ថាន មកី្រ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុទ១ី  ដ្រល ប្រកាស 
ជា  សធារណៈ ពី ការ ផ្ដល់ ការ សម្រប- 
សម្រួល ដល់ អតិថិ ជន   ខ្លួន។

ស្រចក្ដ ីប្រកាស ពត័ម៌ាន ព ីគ្រឹះ ស្ថាន 
អម្រតឹ  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា អតថិជិន ឥណ- 
ទាន ភាគ ច្រើន ខ្ចី ប្រក់ជា ក្រុម ហើយ  
ជា  អ្នក រស់ នៅ ជនបទ ដោយ ខ្ចី ប្រក់ 
ក្នុង ទំហំ តូច ៗ   និង ជារឿយៗ ពឹង ផ្អ្រក 
លើ  ប្រក់ ចំណូល ពី សមាជិក គ្រួសរ 
ដ្រល ធ្វើ ការងារ ក្នុង រោងចក្រ កាត់ដ្ររ  
ដ្រល ត្រូវ បាន បិទ ទា្វារ ដោយ សរ  ការ - 
រីករាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

អម្រឹត បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ដោយ សរ 
ឥណទាន ក្រមុ ធានា ទាងំ អស ់ន្រះ ស្ថតិ 
ក្នុង ចំណោម ឥណទាន ងាយ រង គ្រះ 
បផំតុ ព្រះ ត្រ ការព ិបាក ផ្ន្រក ស្រដ្ឋ កចិ្ច 
ក្នងុ ស្ថាន ការណ ៍បច្ចបុ្របន្ន ហ្រត ុន្រះ  បើ 
អតិថិជន កម្ចី តូចៗ ប្រភ្រទ ន្រះ ស្នើ សុំ 
ពន្រយារ ការ សង អម្រឹត នឹង ផ្តល់ ការ ពន្រយា រ- 
ព្រល សង ទាងំ ការ ប្រក ់ នងិ ប្រក ់ដើម 
ត្រម្តង  សម្រប់ រយៈ ព្រល  ៣ ខ្រ ។ 

លោក ដុស ឌីន អគ្គនាយក គ្រឹះ- 
ស្ថាន មកី្រ ូហរិញ្ញវត្ថ ុអម្រតឹ បាន ឲ្រយ ដងឹ 
ថា ជំហរ ហិរញ្ញវត្ថុ ដ៏ល្អ របស់ អម្រឹត  
អាច ឲ្រយ គ្រឹះស្ថាន ហរិញ្ញវត្ថ ុន្រះ ផ្ដល ់ការ   
គាំទ្រ ដល់ អតិថិជន របស់ ខ្លួន  ដ្រល 
ន្រះ  ជា ផ្ន្រ ក មួយ ដ៏ សំខាន់  ន្រ ប្រសក-
កម្ម អាជីវ កម្ម អម្រឹត  ។ ទោះ បី ជា បញ្ហា 
ប្រឈម ដ្រល បង្កឡើង ដោយ កវូដី១៩ 
បាន ប៉ះ ពាល់ ដល់   អតិថជន ជា ច្រើន 
របស់ អម្រឹត ក៏ ដោយ ក៏ មាន អតិថិជន 
មួយ ចំនួន  ទៀត នៅត្រ កំពុង ប្រតិបត្តិ- 
ការ  អាជវី កម្ម របស ់ពកួគ្រ ប្រកប ដោយ 
ជោគជ័យ  ដដ្រល ។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖« អម្រឹត សង្រឃឹម ថា 
ការ អនុវត្ត ព្រល វ្រលា អនុ គ្រះ ន្រះ  
នងឹ  គាទំ្រ ដល ់អតថិជិន របស ់យើង នងិ 
គ្រួសរ  តាម រយៈស្ថាន ការ ណ៍ស្រដ្ឋ-  
កិច្ចដ៏ព ិបាក  ដ្រល បណ្ដាល មក ពី វិបត្ត ិ
កវូដី១៩  ទទូាងំ ពភិព លោក  »។  លោក 
បន្ថ្រម ថា រយៈព្រល អន ុគ្រះ ស្រដៀង 
គា្នា ន្រះ មាន រយៈព្រល ចាប ់ព ី៣ ខ្រ  ដល ់ 
៦ខ្រ  នងឹ ត្រវូ ផ្ដល ់ ដល ់ អតថិ ិជន ខ្ច ីប្រក ់ 
លក្ខណៈ បុគ្គល ម្ដង ១ ករណី ៗ  ។

ស្រចក្ដី ប្រកាស ន្រះ  ធ្វើ ឡើង រយៈ- 
ព្រល  ប៉នុា្មាន  ថ្ង្រ បនា្ទាប ់   ព ីសមាគម មកី្រ-ូ  
ហរិញ្ញ វត្ថ ុកម្ពជុា  (CMA) ច្រញ ស្រចក្ដ-ី 

ប្រកាស ព័ត៌មាន រួម មួយ ថា សមាជិក 
របស ់ខ្លនួ នងឹ ខតិខ ំប្រងឹ ប្រង ឲ្រយ អស ់ព ី
សមត្ថ ភាព ក្នងុ ការ ឆ្លើយតប   នងិ ដើម្រប ី
គាទំ្រ អតថិជិន ដ្រល កពំងុ ប្រឈម ការ- 
ពិបាក ក្នុង អំឡុង ន្រះ   ហើយ វា ក៏ ជា ការ- 
ឆ្លើយតប   ទៅ តាម ការ  ណ្រនាំ  ពី ធនា- 
គារ ជាតិ ន្រ កម្ពុជា  (NBC)  កាល ពី 
ថ្ង្រទី ២៧   ខ្រមីនា ដ្រល បាន ច្រញ 
សរាចរណ្រនាំ ដល់ ធនាគារ និង 
គ្រឹះស្ថាន ហរិញ្ញ វត្ថ ុទាងំអស ់ ស្ដពី ីការ- 
រៀបច ំឥណទាន ឡើង វញិ  សម្រប ់កម្ច ី
នៅ ក្នុង វិស័យ អាទិ ភាព៤  គឺ ទ្រសចរ-
ណ៍ កាត់ ដ្ររ សំណង់ ដឹកជញ្ជូន និង 
ឡូជីស្ទិក។  

លោក  ដសុ ឌនី បាន ឲ្រយ ដងឹ ទៀតថា 
អម្រតឹ នងឹ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ជា ពសិ្រស 
ដល់ ក្រុម អ្នក ខ្ចី ប្រក់ ជា បុគ្គល   ក្នុង 
វិស័យ  ដ្រល បាន កំណត់ ដោយ  ធនា-
គារជាត ិន្រ កម្ពជុា  រមួ មាន   ទ្រសចរណ ៍
កាត់ដ្ររ  សំណង់ និង ដឹក ជញ្ជូន និង 
ផ្ន្រក ខ្លះន្រ  វិស័យ កសិ កម្ម  ផងដ្ររ ។  

រហតូ មក ដល ់ព្រល ន្រះ អម្រតឹ បម្រើ 
អតថិជិន ជាង  ៥០០  ០០០ នាក ់ដ្រល  
ចាប់ ពី កសិករ មាន ប្រក់ ចំណូល ទាប 
ដល់ សហគ្រស ធុនតូច និង មធ្រយម 
សម្រប់ ទាំង  ការ ផ្ដល់ កម្ចី និង ប្រក់ 
បញ្ញើ ។ គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ មួយ ន្រះ 
មាន  ទ្រព្រយ  សកម្ម  ជាង ១០០០  លាន 
ដុលា្លារ និង ប្រក់ បញ្ញើ  ជាង  ៥០០ 
លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក៕   LA 

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការ បន្ថ្រម ចមា្ងាយ 
ផ្លូវ   រត់  នៅ អាកាស យាន ដា្ឋាន 
ខ្រត្ត ព្រះសហីន ុ នងឹ ជយួ ជរំញុ 
ឲ្រយ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម  របស់ 
កម្ពុជា  ជា មួយ ប្រទ្រស នានា 
លើ ពិភព លោក កាន់ ត្រ មាន 
សកា្តានពុល ខា្លាងំ។ ន្រះ ប ើ តាម 
អ្នក ជំនាញ នៅ កម្ពុជា ។ 

ក្នុង សន្និសីទ សរព័ត៌មាន 
ស្ដពី ី«វឌ្រឍនភាព នងិ ទសិដៅ 
ការងារ បន្ដ របស់ រដ្ឋ ល្រខាធិ-
ការ ដា្ឋាន អាកាសចរ សុីវិល» 
កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ លោក ជា 
អូន រដ្ឋ ល្រខាធិការ ន្រ រដ្ឋល្រ-
ខាធកិារ ដា្ឋាន អាកាស ចរ សុវីលិ 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ការ  សង់ផ្លូវរត ់ 
បន្ថ្រមពី  ២ ៥០០ ម៉្រត្រ ដល់ 
៣ ៣០០ ម៉្រត្រ  ក្នុង ព្រលាន- 
យន្ត ហោះ ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  

នឹង ត្រូវ បញ្ចប់ ក្នុង ខ្រ មិថុនា ។ 
លោក  បន្ត ថា ព្រល ផ្លវូ ន្រះ រចួ- 
រាល់ វា នឹង អនុញ្ញាត ឲ្រយ យន្ត-
ហោះ ហោះ ចមា្ងាយ ឆ្ងាយ ហោះ  
ផ្ទាល់ មក កម្ពុជា បាន ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖  « នៅ ព្រល 
ន្រះ  យើង បាន បញ្ចប ់ការ ពន្លតូ 
ប្រវ្រង ផ្លវូ រត ់ន្រះ បាន ២ ៥០០ 
ម៉្រត្រ រចួ ហើយ ដោយ បច្ចបុ្របន្ន 
យើង កំពុង បន្ត ធ្វើ ការ ជា មួយ 
ក្រុម ហ៊ុន SCA លើ ចមា្ងាយ  
៨០០ ម៉្រត្រ ទៀត  ដើម្រប ីឲ្រយ គ្រប ់
ប្រវ្រង ៣ ៣០០ ម៉្រត្រ។ នៅ 
ចងុ ខ្រ មថិនុា ន្រះ យើង នងឹ ចប ់
ផ្លវូរត ់ (Runways)ន្រះ   នងឹ 
អនញុ្ញាតឲ្រយ យន្ត ហោះ ប្រភ្រទ 
ធំៗ ចុះ និង ឡើង បាន»។

បើ តាម លោក ជា អូន អា-
កាស យានដា្ឋាន នៅ ខ្រត្ត ព្រះ- 
សីហនុ បច្ចុប្របន្ន អាច ទទួល 
បាន  យន្ត ហោះ  ដ្រល ហោះ 

ក្នងុ  រង្វង ់ ៦ ម៉ោង ប៉ណុោ្ណោះ ប៉នុ្ត្រ 
បនា្ទាប ់ព ីមាន ការ ពង្រកី ចមា្ងាយ 
ផ្លូវ  គឺ អាច ទទួល យន្តហោះ 
ហោះ  ១២ ម៉ោង បាន (ទៅ 
ដល់  បា៉ោរីស )។ 

លោក សុនិ ច ន្ធ ីប្រធានស-
មា គម ភា្នាក់ងារ បញ្ជូន ទំនិញ  
កម្ពជុា បាន ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ 
កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ថា ការ ពង្រកីផ្លវូ 
ហោះ ហើរ មិន ត្រឹម ត្រ ជួយ 
បង្កើន ភាព ទាក ់ទាញ សម្រប ់  
វសិយ័ ទ្រសចរណ ៍ប៉ណុោ្ណោះ ទ្រ 
ត្រ វា នងឹ ចលូ រមួ ចណំ្រក យា៉ោង- 
ច្រើន ក្នុង ការ ពង្រីក ទីផ្រសារ  
ផលតិ ផល កសកិម្ម កម្ពជុា  ទៅ  
កាន់ ប្រទ្រស ជា ច្រើន ។

លោក ថ្ល្រង ថា៖  « នៅ ព្រល 
ការ ហោះ ហើរ ត្រង់ ធ្វើ បាន 
កាន ់ត្រ ឆ្ងាយ ឱកាស នា ំច្រញ 
ផលិត ផល កសិកម្ម ពិស្រស 
បន្ល្រ ស្រស់ និង ផ្ល្រ ឈើស្រស់  

ដ្រល ដា ំដុះ នៅ កម្ពជុា ទៅ លក ់
នៅ ប្រទ្រស នៅ ឆ្ងាយ ៗ  មាន 
កាន់ ត្រ ច្រើន »។

បច្ចបុ្របន្ន ការ ដកឹ ជញ្ជនូ ទនំញិ  
កម្ពុជា តាម ផ្លូវ អាកាស មាន 
ជាង  ១០ ភាគ រយ ក្រ  ពី នោះ 
ជា ការ ដឹក តាម ផ្លូវ ទឹក ។ ន្រះ 
បើ តាម លោក ចន្ធី។ 

អ្នកស្រវជ្រវ ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ 
រាជបណ្ឌិត ្រយសភា កម្ពុជា លោក  
ហុង  វណ្ណៈ  បាន និយាយ ថា 
ការ  រៀប ចំ ហ្រដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
ធ្វើ  ដំណើរ និង ដឹក ជញ្ជូន  គឺ 
មាន សរៈ សំខាន់ ណស់ ក្នុង 
ការ ទាក់ ទាញ អ្នក វិនិយោគ 
មក ឲ្រយ  ចូល មក បណ្ដាក់ ទុន 
នៅ  កម្ពុជា ព្រះ ការ វិនិយោគ 
ទាំង អស់ សុទ្ធ ត្រ ត្រូវ ការ ដឹក- 
ជញ្ជូន ទំនិញទៅ លក់ នៅ លើ 
ទផី្រសារ ។ លោកបន្ត   ថា៖ « ដើម្រប ី
អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច ប្រទ្រស មួយ  

ការ រៀបចំ គ្រឹះ ហ្រដា្ឋារចនា-  
សម្ពន័្ធ ដើម្រប ីគា ំទ្រ ដល ់កណំើន 
ស្រដ្ឋកិច្ច  គឺ ជា ការ ចាំ បាច់»។ 

លោក តាងំ សចុតិ្រ គ្រឹះ ស្នា 
ប្រធាន មន្ទីរ ទ្រសចរណ៍ ខ្រត្ត 
ព្រះសហីន ុលើក ឡើងថា ការ 
តភា្ជាប់ ការ ហោះ ហើរ ទៅ កាន់ 
គោល ដៅ កាន់ ត្រ ច្រើន និង 
ឆ្ងាយ  នឹង ជួយ ធ្វើ ឲ្រយ វិស័យ 
ទ្រសចរណ ៍កាន ់ត្រ មាន ឧត្តម- 
ភាព ហើយ ការ វិនិយោគ លើ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ក៏ នឹង មាន 
កណំើន ផង ដ្ររ ។ លោក  លើក- 
ឡើង ថា នៅ ព្រល វិស័យ ដឹក- 
ជញ្ជូន  ខា្លាំង វិស័យ ស្រដ្ឋកិច្ច 
កម្ពុជា ក៏ កើន ឡើង ដ្ររ ។

លោក ថ្ល្រង   ថា៖ « ការ បន្ថ្រម 
ចមា្ងាយ ហោះ ហើរ   វា នឹង ជួយ 
ដល់ វិស័យ ទ្រសចរណ៍ និង 
ការ អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម 
លើ គ្រប់ វិស័យ »៕ LA

សកម្ម ភាព បុគ្គលិក របស់ អមៃតឹ  ជួប ជា មួយ អតិថិជន នៅ មូល ដ្ឋាន ។ រូបថត សហ ការី

ការហោះហើរផ្លវូឆ្ងាយនៅខ្រត្តព្រះសីហនុអាចនឹងចាប់ផ្តើមឆប់ៗ

ការផលិតអំបិលឆ្នាំ
ន្រះនឹងសម្រចតាម
ផ្រនការគ្រងទុក

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ កម្ពុជា អាច នឹង ផ្គត់ ផ្គង់ អំ-
បិល គ្រប់ គ្រន់ សម្រប់  ទីផ្រសារនៅ ក្នុង 
ស្រកុ  នា  ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ ខណៈ ទនិ្នផល 
ដ្រល ប្រមូល បាន   មក ដល់ ព្រល ន្រះ   
សម្រច បាន ប្រមាណ  ៧០ ភាគ រយ ន្រ 
តម្រវូ ការ  ក្នងុ ស្រកុស របុ ។  ន្រះ បើ តាម 
សហ  ប្រធាន សហ គម ន៍អ្នក  ផលិត 
អំបិល  កំពត-ក្រប (SPCKK) ។ 

លោក ប៊ុន បារាំង  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
អាកាស ធាត ុអណំោយ ផល បាន ជ ំរញុ 
ឲ្រយ ចងា្វាក់ ផលិត កម្ម អំបិល ឆ្នាំ ន្រះ 
ទទលួ បាន ទនិ្នផល ខ្ពស ់ជាង ឆ្នា ំមនុ ៗ ។ 
លោក បន្តថា បើ តាម ការ បា៉ោន់ ស្មាន  
គិត  ត្រឹម ពាក់ កណ្ដាល ខ្រ ម្រស  ន្រះ 
ការ ប្រមូល ផល អំបិល ទទួល បាន ប្រ-
មាណ  ៧មុឺន តោន ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖ « ឆ្នា ំន្រះ យើង ផលតិ 
អំបិល បាន ច្រើន ជាង រាល់ ឆ្នាំ យើង 
អាច ផលិត បាន តាំងពី ខ្រ មករា  មក  
ដោយ សរ រាំង ភ្លៀង  ហើយ តួ ល្រខ 
ជាក់  លាក់ យើង នឹង ធ្វើ ការ បូក សរុប 
នៅ   ខ្រ មិថុនា  ដោយសរ ការ ប្រមូល 
អំបិល ព្រល ន្រះ មិនទាន់  បញ្ចប់   » ។  

លោក បន្ថ្រម ថា អបំលិ ដាក ់លក ់នៅ 
កន្ល្រង ប្រមលូ ផល តាម ស្រ អបំលិ   មាន  
តម្ល្រ  ១៥ ០០០រៀល ក្នុង ១ ការុង  
ទម្ងន់  ៥០ គីឡូ ក្រម  តម្ល្រន្រះ ប្រហាក់- 
ប្រហ្រល នឹង ឆ្នាំមុន  ដ្ររ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « បើ យើង បូក- 
សរបុ របាយការណ ៍ទៅ ឃើញថា  កង្វះ 
អំបិល   យើង នឹង ស្នើ សុំ គោល ការ ណ៍ 
ទៅ រដា្ឋា ភិបាល ដើម្របី នាំ ចូល  ត្រ យើង 
សង្រឃឹម ថា ឆ្នាំន្រះយើង  មិន  ខ្វះទ្រ   »។ 

ការ ផលតិ អបំលិ នៅ កម្ពជុា  មាន នៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត កំពត និង ក្រប  ។ ជា មធ្រយម 
កម្ពុជា មាន តម្រូវ ការ អំបិល ចនោ្លាះពី  
៨-១០ មុឺន តោន ក្នុង  ១ ឆ្នាំ ។ ឆ្នាំ ២០១៤ , 
២០១៥ និង ឆ្នាំ  ២០១៦ គឺជា ព្រល   
ដ្រល កម្ពុជា ប្រមូល ផល អំបិល បាន 
ច្រើន ដោយ ក្នុង  ១ឆ្នាំ ៗ  បាន  ផល ជាង  
១០ មុឺន តោន ។ ន្រះ បើ តាម  SPCKK។ 

របាយការណ៍ របស់ ក្រសួង ឧស្រសាហ- 
កម្ម វិទ្រយា សស្រ្ត  បច្ច្រក វិទ្រយា  និង នវា- 
នុវត្តន ៍ បាន បងា្ហាញ  ថា កាល ពី ឆ្នាំ  ២០- 
១៩ ដោយ សរ ខ្វះ អំបិល  រដា្ឋា ភិបាល  
បាន អនុញ្ញាត ឲ្រយ សហគមន៍ នាំ ចូល 
អបំលិ  ៣០ ០០០តោន ។  របាយការ- 
ណ ៍ន្រះ បងា្ហាញថា ការ ផលតិអបំលិក្នងុ 
ខ្រត្ត ទាំង ២ ស្ថិត  លើ ផ្ទ្រ ដី ប្រមាណ  
៤ ៧៤៨ហិកតា  ដោយ ត្រវូ ការ  ប្រើ ប្រ ស់  
កមា្លាងំ ពល កម្ម សរបុ ប្រមាណ៥ ០០០ 
នាក់  កាល ពី ឆ្នាំមុន ៕ LA
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 ទកី្រងុការ៉ាកាសៈ រដ្ឋាភបិាល លោក 
Nicolas Maduro នៃ បៃទៃស វ៉ៃ ណៃ- 
ស៊ុយ អៃ ឡា  ដៃល មាន ជម្លោះ ដ៏ រុាំ រ៉ៃជា-  
មយួ អាមៃ រកិ  កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ កន្លងទៅ 
បាន រិះគន ់សហ រដ្ឋ អា មៃ រកិ យ៉ាង ខ្លោងំ 
ចពំោះ ការ របឹ អសូ យក ទកឹ បៃក ់៣៤២  
លាន ដុលា្លោរពី ធនាគារ កណ្តាល ។ 

រដ្ឋ មន្តៃី ការ បរ ទៃសវ៉ៃណៃស៊ុយ អៃ-
ឡា   លោក Jorge Arreaza បាន រិះ-   
គន់ យ៉ាង ចាស់ ដៃ ចំ ពោះ ការ រឹប អូស 
សាច់ បៃក់   ដៃល បញ្ជា ដោយ អា មៃរិក 
នងិ ចង្អលុ បង្ហាញ អពំ ីភាព ស្មគុ សា្មា ញ   
ដោយ រដ្ឋសភា វ៉ៃ ណៃ ស៊ុយ អៃ ឡា គៃប់- 
គៃង  ដោយ គណបកៃស បៃឆំង  នោះ ។

ទៃពៃយ ស កម្ម ទាងំនោះ គ ឺ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ 
ចំណោម  ទៃពៃយ សមៃបត្តិ ដៃល តៃូវ បាន 
បង្កក កៃម ការ ដក ់ទណ្ឌ កម្ម ដ ៏តងឹ រឹងុ  
ដោយ  រដ្ឋា ភិបាល របស់ លោក បៃធា- 
 នា ធិបតី  ដូ ណ ល់ តៃំ ។ 

នៅ ក្នងុ សបា្តាហ ៍នៃះ  រដ្ឋ សភា វ៉ៃ ណៃ- 
ស៊យុ អៃ ឡា  ដកឹ នា ំដោយ លោក Juan 
Guaido ដៃល គាំទៃ ដោយ  អា មៃរិក 
បាន បញ្ជា ឲៃយ ផ្ទៃរទឹកបៃក់ ពី  គណនី 
ធនា គារ កណ្តា ល របស់ វ៉ៃ ណៃ ស៊ុយ អៃ- 
ឡា ដៃល មាន គណ នី  ជាមួយ  ធនា គារ 
Citibank របស់ អាមៃរិក ទៅ  គណ នី 
របស  ់ខ្លនួ នៅ សាខ ញវូ យក៉ នៃ ធនាគារ  
កណ្តា ល អា មៃរិក។

 រដ្ឋស ភា ជាតិ  និង ធនា គារ កណ្តា ល 
វ៉ៃណស៊យុអៃឡា   មនិ បាន ជនូ ដណំ ងឹ  
ពី ចំនួន ទឹក បៃក់ តៃូវ បាន ផ្ទៃរ នោះ ទៃ  
ប៉ុន្តៃ តំណង រស្តៃ បកៃស បៃឆំង  លោក 
A ngel Alvarado បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ទឹក បៃក់ នោះ មាន ចំនួន ដល់ ទៅ  
៣៤២ លាន ដុលា្លោរ អា មៃរិក ។ 

លោក Alvarado បាន និយយ ថា 
ការ ធ្វើ នៃះ មាន បំណង ការពារ បន្ថៃម 
ទៀត ចពំោះ ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិទាងំ នៃះ ប៉នុ្តៃ 
ធនា គារ  កណ្តាលវ៉ៃណៃស៊ុយអៃឡា     
ហៅ «សក ម  ្ម ភាពនោះ  ខុស ចៃបាប ់»  ។ 

រដ្ឋា ភបិាល  លោក បៃធានា ធបិ ត ី Ni-
colas Maduro មិន ទទួល សា្គាល់រដ្ឋ-  
សភាថា  ជា រដ្ឋ សភា សៃប ចៃបាប់ ទៃ។ 

កាល ពី ខៃ មករ  ឆ្នាំ  ២០១៩  លោក  
Guaido  បាន បៃើបៃស ់តនួា ទ ីខ្លនួ ជា 
វាគ្មិន ក្នុង រដ្ឋ សភា  ដើមៃបី បៃកា ស   ខ្លួន- 
ឯង   ថា  ជា បៃធា នា ធិបតី ស្តី ទី  ក្នុង ការ- 
បៃជៃង  ផ្ទាល់  តទល់ ជាមួយ នឹង   លោក 
បៃធា   នា  ធិបតី Maduro។ 

ទី កៃុង វា៉ាសុីន តោន  បាន ជួយ លោក 
Guaido  ចាប ់យក ការ គៃប ់គៃង ទៃពៃយ- 
សមៃបត ្តិ របស់ រដ្ឋា ភិបាល វ៉ៃ ណៃ ស៊ុយ- 
អៃ ឡា ទុក នៅ អាមៃរិក រួមមាន Citgo 
ជា  បតុៃសម្ពន័្ធ នៅ អាមៃរកិនៃ កៃមុ ហ៊នុ  
PDVSA  ដៃល ជា កៃុម ហ៊ុន បៃង រដ្ឋ   
វ៉ៃ ណៃ ស៊ុយ អៃ ឡា ៕ AFP/RR 

តពីទំព័រ១...ដៃល ជា តួ អង្គ សំខន់ 
មួយ នៃ បៃទៃស នំា ចៃញ បៃង ក្នងុ អង្គការ 
OPEC  បាន បង្ក សង្គៃម តម្លៃ បៃង 
ជាមួយ បៃទៃស រុសៃសីុ ដៃល ជា សមា ជិក នៃ 
កៃមុ បៃទៃស មិនមៃន ចំណុាះ ឲៃយ អង្គការ 
OPEC នោះ ។ 

ទីកៃុង រី យ៉ា ដ  និង ទីកៃុង មូ ៉ស្គូ  បាន 
ដក  ់លក្ខ ខណ្ឌ ក្នងុ ជម្លោះ របស់ ពកួគៃ 
កាលព ីដើមខៃ នៃះ ពៃល ពកួគៃ ទាងំ២ 
និងបៃទៃស  ផលិតបៃង ដទៃទៀត 
យលព់ៃម  កាតប់ន្ថយ ផលតិកម្ម បៃង- 
ឆៅ ស្ទើរតៃ ស្មើ ចនំនួ១០លាន បារ៉ៃល 
ក្នុង១ថ្ងៃ ទៅហើយ ដើមៃបី បង្កើន តម្លៃ  
បៃង លើ ទផីៃសារ ដៃល រង ការវាយបៃហា រ  
ដោយ វីរុស នោះ។

ប៉ុន្តៃ តម្លៃ បៃង នៅតៃ បន្ត សំ យុង  

កៃបាល ចុះ  លឿនស្លៃវ  ដោយ អ្នក វិភាគ 
បាន និយយ ថា  ការ កាត់ បន្ថយ ផលិត - 
កម្ម បៃង នងឹ មនិ គៃប ់គៃន ់ដើមៃប ីប៉ះ ប៉វូ 
ចពំោះ ការ ធា្លោក ់ចុះ តមៃវូ ការ ដ ៏ស មៃបើម 
បណ្តា ល មក ពី ការរីក រល ដល ដ៏ 
រហ័ស  នៃ  ជំងឺ កូវីដ ១៩  នោះ ទៃ។

បៃង ឆៅ មា៉ាក WTI ទទួល រង ការ - 
វាយ បៃហារ ដ៏ ខ្លោំង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  
ខណៈ កៃុម អ្នក វិភាគ បាន និយយ អំពី 
ក្ត ីពៃយួ បារម្ភ ដៃល ថា  ឃ្លោងំ ស្តកុ បៃង 
សខំន់ៗ  នៅ អាមៃ រកិ   ដៃល ជាបៃទៃស 
មានតមៃូវ ការ  បៃង ចៃើន បាន  ពៃញ  
ឃ្លោំង អស់ ទៅ ហើយ ។

លោក Michael McCarthy 
បៃធាន អ្នក យុទ្ធ សាស្តៃ ទីផៃសារ នៅ 
កៃមុហ៊នុ CMC Markets បាន  ឲៃយ ដងឹ 

ថា ការ ធា្លោក់ចុះ តម្លៃ បៃង មា៉ាក WTI 
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ពី ភាព ជោរ ជន់ នៅ 
ឃ្លោំង ស្តុក បៃង អាមៃរិក ក្នុង ទីកៃុង 
Cushing រដ្ឋ Oklahoma។ 

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ក្នុង កំណត់ ហៃតុ 
ថា  ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង នាពៃលនៃះ 
ធ្វើ ឲៃយ មាន គមា្លោត ពី បៃង មា៉ាក Brent 
និង  បៃង មា៉ាក WTI នៃះ ដល់ កមៃិត 
ខ្ពស់បំផុត ក្នុង ១ ទស វតៃសរ៍ ។ 

កៃុម អ្នក វិភាគ  បាន បន្ថៃម ក្នុង 
កំណត់ ហៃតុថា៖ «តម្លៃ បៃង ឆៅ នៅ 
បន្ត មាន សមា្ពាធ ពៃល ទនំកុចតិ្ត តមៃវូ- 
ការ   នៅតៃ ទន់ ខៃសាយ។ 

អ្នក វភិាគ អះ អាង ថា៖ «បើ ទោះ បជីា 
សម្ពន័្ធ មតិ្ត  OPEC+  យល ់ពៃម ចពំោះ 
ការ កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម  ក៏ដោយ   
ប៉ុន្តៃ ទីផៃសារ ជាក់ ស្តៃង នៅតៃ លិច លង់ 
ដោយ  សារ បៃង ដដៃល» ដោយ បាន 
យោង  ទៅកិច្ច ពៃមពៃៀង នៃ   បៃទៃស 
ក្នុង   អង្គការ OPEC  និង ដៃ គូ មិន មៃន 
ជា សមា ជិក នៃ អង្គការ នៃះ ។ 

រដ្ឋបាល ព័ត៌ មាន ថាម ពល របស់ 
អាមៃរកិ  បាន នយិយ ថា  សារ ពើភណ្ឌ 
បៃង ឆៅ ក្នងុ បៃទៃស សៃដ្ឋ កចិ្ច ធ ំបផំតុ 
របស់ ពិភព លោក មួយ  នៃះ  បាន កើន- 
ឡើង  ចំនួន ១៩ ,២៥ លាន បារ៉ៃល 
កាល ពី សបា្តា ហ៍ មុន នៃះ  ដោយ បន្ថៃម    
លើបញ្ហា  ទៅលើ  ទីផៃសារ  បៃង ពិភព- 
លោក ដៃល  ទទួលបាន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ 
លើស  សៃប់ នៃះ ៕ AFP/RRទីតំាងឃ្លាងំស្តកុប្រង១កន្ល្រងនៅលើកោះJurongប្រទ្រសសិង្ហបុរី។ AFP

តម្លៃបៃងឆៅធ្លាក់កៃម១៥ដុល្លារក្នងុ១បារ៉ៃល... វ៉ៃណៃសុ៊យអៃឡាខឹងអាមៃរិក
ដៃលរឹបអូសបៃក់$៣៤២លន

រោងចកៃ៣កំពុងជំរុញការផលិតមីឲៃយបាន៧០មឺុនកៃស
ធូវិរៈ

ភ្នំព្រញ: កម្ពុជា   បាន ជំរុញ ឲៃយ កៃុម - 
ហ៊នុ ផលតិ មកី្នងុ សៃកុ បង្កើ ន ការ ផលតិ  
ឲៃយ បាន ជតិ ៧០ មុនឺ កៃសដើមៃបី  រកៃសា នរិន្តរ- 
ភាព សៃបៀងឲៃយ  បាន គៃប ់គៃន ់  ក្នងុ អឡំងុ  
នៃ ការ រកី រល ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩  ដៃល 
នៃះ ជា យន្ត ការមួយ របស់ រដ្ឋា ភិ បាល 
ក្នុង ការ រកៃសា ស្ថិរ ភាព ថ្លៃ លើ ទីផៃសារ ។

ការ ជំរុញ នៃះ ធ្វើ ឡើង បនា្ទាប់ពី  លោក- 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន សៃន កាលពី ថ្ងៃ 
ទី  ៥ ខៃ  មៃសា  បាន   អំពាវនាវ ឲៃយ កៃុម - 
ហុ៊ន  ផលិត មី  និង កៃមុ ហុ៊ន ផលិត ទឹក- 
បរិ សុទ្ធ បង្កើន ការ ផលិត សមៃប់ ផ្គត់- 
ផ្គង ់ ទផីៃសារក្នងុសៃកុ ក្នងុ អឡំងុ ពៃល នៃ 
ការ រត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «[ខ្ញុ ំ] ចាតច់ៃង រោង- 
ចកៃ ផលតិ ម ីក្នងុ បៃទៃស  ដើមៃប ីផលតិ 
មី  ជូន រជ រដ្ឋាភិបាល សមៃប់ ផ្គត់ ផ្គង់ 
ជនូ ដល ់បង ប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល អត ់
សៃបៀង  ហើយ[ខ្ញុំ ]  ក៏ បាន តៃៀម រៀប ចំ 
ឲៃយ  រោង ចកៃ ផលិត ទឹក បរិសុទ្ធ ក្នុង បៃ-
ទៃស តៃៀម ផលតិ ទកឹ សា្អាត  ដើមៃប ីបមៃងុ  
ទុក សមៃប់ ជួយ ផ្គត់ ផ្គង់ ដោះ សៃយ 
ជូន  បៃជា ពល រដ្ឋ»។ 

បើ យោងតាម ទិន្នន័យដៃល ភ្នំពៃញ - 
ប៉សុ្តិ៍  ទទលួ បាន ព ីរដ្ឋា ភបិាល   កៃមុហ៊នុ 

ផលិត មី ទាំង ៣ រោង ចកៃ នៅ កម្ពុជា 
បាន និង កំពុង ធ្វើការ បង្កើន ការ ផលិត 
របស់ ខ្លួន ឲៃយ  បាន  ៦៧  មុឺន កៃស   ដើមៃបី 
ផ្គត់ ផ្គង់ តមៃូវ ការក្នុង សៃុក នាអំឡុង- 
ពៃល  នៃះ ។  ក្នុងចំណោមនោះ  កៃុម - 
ហ៊នុ ផលតិ ម ីតៃវូ តៃៀម បមៃងុ សមៃប ់
ជា  ស្តុក បង្វិល ចំនួន ១៥ មុឺន កៃស  
និង តៃូវ  មាន អាយុ កាល បៃើ បៃស់ មិន 
ឲៃយ លើសពី ៦ ខៃ។

លោក ឡាវ វា៉ាន់ នាយក គៃប់ គៃង 
កៃមុហ៊នុ  One More Manufactur-
ing Co., Ltd  ដៃល ជា កៃមុហ៊នុ ផលតិ  

មី  ជាតិ (Mee Chiet) បាន   បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទថា រោង ចកៃ 
របស់ លោក កំពុងបង្កើន ការ ផលិត មី 
ទ្វៃ  ដង   ដើមៃបី ចលូ រមួ ចណំៃកជាមយួរដ្ឋា-  
ភិបាល  ក្នុងការ រកៃសានិរន្ត រភាព សៃបៀង  
និង រកៃសា តម្លៃ មិន ឲៃយ ឡើង ថ្លៃ   លើ ទី ផៃសារ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖  « សៃប ពៃល បៃទៃស  
កម្ពុជា កំពុង រួម គា្នា បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង 
កវូដី ១៩  កៃមុ ហ៊នុ  ម ីជាត ិ បាន តៃៀម  
ខ្លនួ រចួ ជា សៃច ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ចណំៃក  
គាំ ទៃ យុទ្ធ សាសៃ្ត  និង វិធាន ការ  របស់ 
រជ  រដ្ឋា ភិបាល ដើមៃបី   បៃយុទ្ធ បៃឆំង 

នឹង  វីរុស កូវីដ ១៩  ពិសៃស ការ បង្កើន 
ការ ផលតិ ដើមៃប ីធានា ផ្គត ់ផ្គង ត់មៃវូ ការ 
ទីផៃសារ ក្នុង សៃុក ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដ៏ 
លំបាក នៃះ »។ 

លោក អះអាង ថា ៖  «សៃប តាម ការ- 
អំពាវ នាវ របស់  រជ រដ្ឋាភិបាល  ក្នុង ការ- 
តៃៀម សៃបៀង បមៃុង  កៃុម ហ៊ុន សូម  
គាំ ទៃ ចំពោះ ការ អំពាវ នាវ នៃះ »។

លោក បន្ត ថា  ទន្ទឹម នៃះ កៃុម ហ៊ុន 
ក៏បាន ធ្វើ ការ កុម៉្មង់ ទិញ វត្ថុ ធាតុ ដើម 
បន្ថៃម  ដើមៃបី ធានា ឲៃយ បាន គៃប ់គៃន ់ទៅ  
នឹង តមៃូវ ការ របស់ បៃជា ជន កម្ពុជា។ 

លោក ឲៃយ ដងឹ ថា ៖  «កៃមុ ហ៊នុ បាន ធ្វើ 
ការ សកិៃសា ព ីហានភិយ័ នៃ ជងំកឺវូដី ១៩  
ហើយ ក៏ បាន កំពុង រៀប ចំ យុទ្ធ សាសៃ្ត 
ដើមៃប ីតៃៀម ឆ្លើយ តប នងឹ សា្ថាន ការណ ៍
នៃះ ។  ចំពោះ សមត្ថភាព នៃ ការផលិត  
យើង បាន អនវុត្ត តាម ការ ណៃ នា ំរបស ់
រដ្ឋា ភិបាល  និង បន្ត ការ ផលិត ដើមៃបី 
ផ្គត់ ផ្គង់ តមៃូវ ការ ទីផៃសារ ។  ក្នុង លក្ខ- 
ខណ្ឌ  មាន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ វត្ថុ ធាតុដើម  
គៃប ់គៃន ់ យើង នងឹ បន្ត ការ ផលតិ នៃះ 
ដើមៃបី ចៃក ចាយ ក្នុង ទីផៃសារ »។

កាលពថី្ម ៗី នៃះ  រដ្ឋា ភបិាល បាន  សមៃច 
ឲៃយ ផ្អាក ការ នា ំចៃញ អង្ករស សៃវូ នងិតៃ ី 
ដើមៃបី រកៃសា និរន្ត រភាព សៃបៀង ក្នុង អំឡុង 
នៃ ការ រីករល ដល ជំងឺ កូវីដ១៩ ។   

ជា មួយ គា្នា នៃះ កៃុមហ៊ុន  ្រហ្គីន តៃដ នៃ 
កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម នងិ សហ ពន័្ធ សៃវូ 
អង្ករ កម្ពុជា ក៏ បាន បញ្ចៃញ ស្តុក អង្ករ 
រប់ មុឺន តោនលក់ រយ លើ ទីផៃសារ ក្នុង 
សៃុក ដោយ រកៃសា តម្លៃ ថៃរ  ដើមៃបី ទប់ កុំ 
ឲៃយ  ជន ឆ្លៀតឱកាស ដឡំើង  ថ្លៃ អង្ករ ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល នៃះ ។ 

លោក សៃី វុឌៃឍី អ្នកនាំ ពាកៃយ កៃសួង 
កសិ កម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃសាទ   
កាល ព ីសបា្តាហ ៍មនុ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ថា ការ ផ្គត ់ផ្គង ់ផលតិ ផលកសកិម្ម 
រមួ មាន បន្លៃ  តៃ ីនងិ សាចន់ងឹ គៃប ់គៃន ់
សមៃប់ តមៃូវ ការ ក្នុង សៃុក ក្នុង ពៃល 
រដ្ឋា ភិបាល ធ្វើ ការ ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រល- 
ដល កូវីដ ១៩។ 

លោក បន្តថា កៃសងួ បានតៃៀមស្តកុ  
សាច់ ជៃូក បៃមាណ ១៣០ តោន ក្នុង 
១ ថ្ងៃ សមៃប់ រយៈ ពៃល  ៣ ខៃ នៃ ការ- 
រកី រល ដល កវូដី ១៩ ខណៈ លទ្ធ ភាព 
ក្នងុការ ផ្គតផ់្គង ់សាច ់សត្វ ក្នងុ សៃកុ សរបុ 
បៃចាំ ឆ្នាំមានជាង  ២៣៩ពាន់ តោន 
នៃតមៃូវ ការ សាច់ សរុប បៃចាំ ឆ្នាំចំនួន 
២៩០ ពាន់ តោន ។  ចំណៃក លទ្ធ ភាព 
ផ្គត ់ផ្គង ់បន្លៃ ក្នងុ សៃកុ  បៃចា ំឆ្នា ំ២០២០ 
មាន  បៃមាណ ៧១៦ ១១៣តោន  
ស្មើ នងឹ  ៦៨ ភាគ រយ  នៃ តមៃវូ ការ បន្លៃ 
សរុប ជាង  ១ លាន តោន៕  LA

សកម្មភាពក្រមុកម្មករនៅក្នងុរោងចក្រផលិតមីជាតិកាលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ។ សហ ការី



ក្រមុហ៊នុOnlyOnePlanetផ្តល់
នូវសម្ភារវ្រចខ្ចប់ដ្រលមិនប៉ះពាល់
បរិស្ថានដល់ភោជនីយដ្ឋាននានានៅ
ទូទាំងប្រទ្រស។
ក្រុមហ៊ុនន្រះផ្តល់នូវប្រអប់វ្រចខ្ចប់

ចំណីអាហារដ្រលមនដូចជាចាន
គោមព្រងចានដក់ទឹកជ្រលក់និង
ចានដ្រលមនទំហំខុសៗគ្នាជាច្រើន
ទៀតធ្វើឡើងពីអំពៅ។
លោកស្រី SandyKotanដ្រល

បានកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនន្រះក្នុងឆ្នាំ
២០១៨បានបន្ថ្រមសម្ភារសម្រប់
ភោជនីយដ្ឋានកាន់ត្រច្រើនដូចជា
ទយុោធ្វើពីគយុទាវនងិស្លាបព្រធ្វើពី
ឈើ។លោកស្រីថ្ល្រងថាប្រអប់ដក់
ម្ហបូដ្រលអាចប្រើឡើងវញិបានគឺជយួ
កាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្រកលើវត្ថុធ្វើពី
បា្លាស្ទិកដ្រលប្រើប្រស់បានត្រម្តង។
ក្រុមហ៊ុនដ្រលមនបុគ្គលិកត្រ៣

នាក់ន្រះបានធ្វើការផ្គតផ់្គង់សម្ភារវ្រច
ខ្ចប់ប្រកបដោយចីរភាពដល់ឧស្រសា-
ហកម្មភ្រសជ្ជៈនិងបានកា្លាយជាផ្ន្រក
មយួដ៏សខំាន់ន្រសហគមន៍អ្រកូរបស់
កម្ពុជាប៉ុន្ត្រព្រលន្រះកំពុងប្រឈម
បញ្ហាមួយចំនួនដោយសរវិបត្តិជំងឺ
កូវីដ១៩។
លោកស្រីKotanថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំបា៉ាន-់

ស្មានថាយ៉ាងហោចណាស់៦០-៧០
ភាគរយន្រអតថិជិនរបសខ់្ញុំបានបទិទា្វារ 
ដោយអ្នកខ្លះបិទជាបណ្តោះអាសន្ន
ប៉ុន្ត្រមួយចំនួនបិទជាអចិ ៃន្ត្រយ៍។
ទោះបីការទញិម្ហបូអាហារលក្ខណៈវ្រច
ខ្ចប់ហាក់ព្រញនិយមខា្លាំងនៅព្រល-
បច្ចុប្របន្នក្តី ក៏អាជីវកម្មទូទៅបានធ្លាក់
ចុះពី៦០ទៅ៧០ភាគរយ»។
ចាននិងប្រអប់ដក់ម្ហូបមនចំនួន

៨០ភាគរយន្រអាជីវកម្ម។វាត្រូវការ
ព្រលវ្រលាប្រមណ៤សបា្តាហ៍ដើម្របី
ឱ្រយសម្ភារទាំងនោះរលួយនៅកន្ល្រង
ចាក់សំរាម។
ប៉ុន្ត្រទោះបីអាជីវកម្មរបស់គត់

ហាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកដ
ប្រជាដោយសរត្រការបញ្ជាទិញ

ធ្លាក់ចុះក្តីលោកស្រី Kotanនៅត្រ
អាចស្វ្រងរកវិធីដើម្របីដោះស្រយជា-
មួយបញ្ហាន្រះបាន។
លោកស្រីត្រងត្រគទំ្រដល់គម្រង

និងគំនិតផ្តួចផ្តើមការពារបរិស្ថាន
មួយចំនួនក្នុងនោះរួមមនការផ្តល់
ដើមកោងកាងចំនួន៥០០ដើមដល់
រមណីយដ្ឋានត្រពាំងសង្ក្រនិងសម្ភារ
សម្រប់ផ្ទះសំណាក់របស់ខ្លួន។
លោកស្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្រយ

កម្មវិធីផ្តល់ស្រវាកម្មដឹកជញ្ជួនម្ហូប-
អាហារបន្ថ្រមការកត់ចំណាំភោជ-
នីយដ្ឋានដ្រលគិតគូរពីបរិស្ថាននិង

អនុញ្ញាតឱ្រយអ្នកប្រើប្រស់មិនចាំបាច់
យកទឹកជ្រលក់ឬស្លាបព្របើសិន
មិនចាំបាច់។
លើសពីន្រះទៀតលោកស្រីក៏បាន

នាំមកនូវសៀវភៅឌីជីថលCocolist
ស្តីអំពីអាជីវកម្មដ្រលមិនប៉ះពាល់
ដល់បរិស្ថានមកកាន់់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ផងដ្ររ។
កាលពពី្រលថ្មីៗ ន្រះលោកស្រីបាន

សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រឹក្រសា
អាជីវកម្ម The Ideaដើម្របីជួយ
អភិវឌ្រឍកម្មវិធី«Eat2Donate»
មនន័យថាដើម្របីជួយដល់ភោជ-

នីយដ្ឋានដ្រលកំពុងជួបការលំបាក
ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ។
កម្មវិធីន្រះអនុញ្ញាតឱ្រយគ្រចូលរួម

វិភាគទាន២ទៅ៣ដុលា្លារសម្រប់ដឹក
ជញ្ជូនម្ហូបអាហារដល់សហគមន៍
ដ្រលជួបការលំបាកនិងបុគ្គលិក
ជួរមុខនៅមន្ទីរព្រទ្រយខ្ម្ររ-សូវៀត
តាមរយៈអង្គការFriendsInterna-
tional។
«ចាប់តាំងពីដក់ឲ្រយដំណើរការ

កាលពីថ្ង្រទី៣ខ្រម្រសកន្លងទៅ
កម្មវធិីន្រះបានផ្តល់អាហារជតិ២៥០
ឈុតហើយទទួលបានការឧបត្ថម្ភ

លើសពី៣០០ឈុត។
«ខ្ញុំស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្ត្រ

គម្រងប្របន្រះពិតជាជួយជំរុញ
អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចប្រើ-
ប្រស់ប្រក់ចំណ្រញដើម្របីគំទ្រដល់
គម្រងនានាដ្រលផ្តល់ផលវិជ្ជមន
សម្រប់ប្រជាជនកម្ពុជា»។
លោកស្រីKotanបានសង្កតធ់្ងនថ់ា

ប្រជាជនត្រូវត្រចាប់ផ្តើមប្រងច្រក
រវាងវត្ថុដ្រលជា«កាកសំណល់យូរ-
អង្វ្រង»និង«កាកសំណល់ឆប់
រលាយ»។
លោកស្រី Kotanបានមកដល់

ប្រទ្រសកម្ពជុាកាលពី៥ឆ្នាមំនុដោយ
ចាតទ់កុកម្ពជុាដចូជាផ្ទះរបស់លោក-
ស្រី ប៉ុន្ត្រន្រះគ្រន់ត្រជាឧទាហរណ៍
មួយន្ររបៀបដ្រលគត់ផ្តល់ដល់
សហគមន៍វិញប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ុន្ត្រទោះយ៉ាងណាជាមួយស្រវា

ដឹកជញ្ជូននិងការវ្រចខ្ចប់កើនឡើង
ស្ត្រីដ្រលមនដើមកំណើតមកពីរដ្ឋ
Arizona រូបន្រះថ្ល្រងថាលោកស្រី
កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្រយជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ
កន្លងផុតទៅដើម្របីឲ្រយអាជីវកម្មរបស់
គត់នៅដំណើការដោយរលូន។
«យើងមនដំណើការល្អរហូតដល់

៦សបា្តាហ៍មុនប៉ុន្ត្រនិយយដោយ
ស្មាះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអនាគតនឹង
ទៅជាយ៉ាងណានោះទ្រ»។
នៅព្រលសួរថា តើឱកាសប្រតិ-

បត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនOnlyOne
Planetនៅព្រលខាងមុខយ៉ាងណា
លោកស្រីថ្ល្រងថាប្រហ្រលវាមន
ប្រហ្រល៤ឬ៦(លើ១០)។
លោកស្រីមនបណំងផ្តល់ម៉ាស់នងិ

ទកឹលាងដ្រដ្រលទទលួបានពីអង្គការ
RotarianClubofPhnomPen-
halongជាមយួនងឹអាហារតាមរយៈ
កម្មវិធីEat2Donate។
លោកស្រី Kotanថ្ល្រងថា៖«មន

ការងារសប្របុរសច្រើនណាស់ក្នុង
អំឡុងព្រលវ្រលាដ៏លំបាកន្រះ»៕

ONLY ONE PLANET  ជួយ អ្នក ដទៃ ក្ន ុង អំឡុងពៃល ផ្ទះុ ជំងឺ កូ វីដ

ថ្ង្រអងា្គរទី២១ែខម្រសឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៩

 អៃកូពាណិជ្ជកម្មwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

លោកស្រ ីSandy Kotan ម្ទាស់ក្រមុហុ៊ន Only One Planet  លើកទឹកចិត្តការប្រើសម្ភារដ្រលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន។

ក្ម្រងស្រកំីពុងទទួលអាហារដោយឥតគិតថ្ល្រតាមរយៈកម្មវិធី Eat2Donate។ អង្គការ Friends International សហការដើម្របីគំាទ្រកម្មវិធី Eat2Donate ។   
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តពីទំព័រ១...ករណីថ្មីគួរឲ្យ
កត់សម្គាល់បើសិនប្ៀប-
ធៀបទៅនឹង១ថ្ង្មុនន្ះនៅ
ព្លប្ទ្សរុស្សី៊បានកត់ត្
ករណីថ្មី៤៧០០នាក់។
ករណីភាគច្ើនត្ូវបានគ្

រាយការណ៍នៅក្ន៊ងក្ុងម៉ូស្គូ
ជាទីដ្លមនសុស្៣៥៧០នាក់
ត្ូវបានគ្ធ្វើត្ស្តមនជំងឺ
ន្ះ រយៈព្ល២៤ម៉ោងចុង-
កយ្។ករណីឆ្លងនៅរដ្ឋធានី
រុស្ស៊ីនះ្ បានធ្វើឲ្យមនការ-
ព្យួបារម្ភដោយបង្ហាញអត្
ប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារ
វីរុសន្ះ នៅក្ន៊ងប្ទ្សរុស្ស៊ី
ដោយរហូតមកទល់ព្លន្ះ
មនសុស្២៤៣២៤នាកតូ្់វបាន
ធ្វើរោគវនិចិ្ឆយ័រកឃើញថាបាន
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ន្ះ។តំបន់
ក្ុងម៉ូស្គូ បច្ច៊ប្បន្នន្ះជាប់-
លំដាប់ល្ខ២នៅក្ន៊ងបញ្ជី
ដ្លមនអ្នកឆ្លង៤៦៦៣នាក់។
ទោះបីជាយ៉ោងណាក៏ដោយ

ក៏អាជា្ញាធរអះអាងថាការកើន-

ឡើងគឺជាលទ្ធផលធម្មតាមិន-
ម្នជាអត្ផ្ទ៊ះខ្លាំងនោះទ្។
មជ្ឈមណ្ឌលវិបតិ្តជំងឺន្ះ

បានរាយការណ៍ថាចនំនួរហតូ
ដល់៦០ភាគរយន្អ្នកជំងឺ
កូវីដ១៩ជាពិស្សនៅក្ុង
ម៉ូស្គូ មិនមនរោគសញ្ញាទ្។
អាជា្ញាធរបាននយិយថាចនំនួ
បជ្ាជនដល្ត្វូបានសមក្
ពយ្ាបាលជងំឺកវូដីនៅមន្ទរីពទ្យ្
មនិកើនឡើងគរួឲយ្កត់សម្គាល់
ទ្ហើយបព្ន័្ធថ្ទាំសខុភាព
កំពុងដោះស្យការហូរចូល
ន្អ្នកជំងឺថ្មី។
ទោះបីជាយ៉ោងណាក៏ដោយ

ក៏ចំនួនអ្នកសា្លាប់ដោយសារ
ជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្ន៊ងប្ទ្ស-
រុស្ស៊ី បានកើនឡើងពីចំនួន
៤៨នាក់ រហូតដល់៣៦១
នាក់។នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ
មនុស្សជាង២៣០នាក់បាន
ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩
នៅក្នង៊រយៈព្ល២៤ម៉ោងចុង-
ក្យន្ះដ្រ៕RT/PSA

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ អ្នកជំនាញ
ម្នាក់ដ្លមនទំនាក់ទំនង
ជាមយួរដា្ឋាភបិាលបានថ្លង្ថា
ប្ទ្សកូរ៉្ខងត្បូងគួរត្
ឆក់យកឱកាសការទូតដ្ល
ទាញយកពីការដកឹនាំក្នង៊កចិ្ច-
ប្ងឹបង្ទប់សា្កាត់វរីសុករូ៉ណូា
ដើម្បីធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ
អាម្រិកឲ្យកាន់ត្សុីជម្
និងលើកកម្ពស់សន្តិភាពក្ន៊ង
តំបន់។
នៅក្ន៊ងឯកសារស្វជ្វ

របស់លោកដ្លត្ូវបាន
បោះពមុ្ពផស្ាយកាលពីថ្ង្សកុ្
លោកជុនបូងហ្គឿនន្
បណ្ឌិត្យសភាការទូតជាតិកូរ៉្
ដ្លគ្ប់គ្ងដោយរដ្ឋបាន
អំពាវនាវឲ្យក្ុងស្អ៊ូលផ្តល់
អាទិភាពដល់ការផ្តល់ជំនួយ
ឧបត្ថម្ភផ្ន្កសុខភិបាលដល់
អាម្រិកដើម្បីសម្ព័ន្ធភាពជា
យុទ្ធសាស្ត្ និងស្វះស្វ្ង
បង្កើតប្ព័ន្ធកិច្ចសហប្តិ-
បត្តិការថ្ទាំសុខភាពទ្វ្ភាគី

មួយឲ្យបានល្អ។
លោកជុនក៏បានស្នើថា

បទ្ស្នានានៅភាគពាយពយ្
គរួប្ើបស្់ជងំឺរាតតប្ាតកវូដី-
១៩ជាឱកាស១ ដើម្បីលើក-
កម្ពស់កិច្ចសហប្តិបត្តិការ
របស់ពួកគ្ក្ន៊ងការថ្ទាំសុខ-

ភាពសាធារណៈដ្លលោក
សង្ឃឹមថា អាចជួយលើក-
កម្ពស់សន្តភិាពនៅក្នង៊តបំន់១
ដល្ញំាញីដោយជម្លាះទកឹដី
និងប្វត្តិសាស្ត្ដ៏យូរន្ះ។
លោកបានថ្ល្ងថា៖«ខណៈ

ដ្លអាម្រិកកំពុងប្ឈម-

នឹងវិបត្តិសុខភិបាលអាក្ក់
បំផុតដោយសារការឆ្លើយតប
យឺតនៅដំណាក់កាលដំបូងន្
ការផ្ទះ៊ជំងឺកូវីដ១៩ប្ទ្សកូរ្៉
ខងត្បងូបានជំរញុឲ្យមនការ-
ឧបត្ថម្ភផ្ន្កសុខភិបាលដល់
អាម្រិក»៕Yonhap/PSA

លោកជុនបូងហ្គឿន(កណ្តាល)ស ស្ត្រច រ្រយន្របណ្ឌិត្រយសភាការទូតកូរ៉្រធ្វើបទបង្ហាញនៅវិទ្រយាស្ថានក្រុងស្រអ៊ូល។Yonhap
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អាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្តិបត្ិ-
ការពីអន្រជតិក្នងុការប្យុទ្ធប្ឆំាងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩
ក្រុងវូហានៈអាជា្ញាធរសុខ-

ភិបាលចិនបានអំពាវនាវឲ្យ
មនកិច្ចសហប្តិបត្តិការពី
អន្តរជាតិដើមប្ីធ្វើការបង្ការនងិ
គ្ប់គ្ងរួមគ្នានៅក្ន៊ងការ-
ប្យុទ្ធប្ឆាំងជំងឺរាតត្បាត
កូវីដ១៩។
លោកម៉ោសា៊ាវវ្ជារដ្ឋមន្ត្ី

ទទួលបន្ទ៊កគណៈកម្មាធិការ
សុខភិបាលជាតិបានធ្វើការ-

អំពាវនាវនៅឯកិច្ចប្ជុំជាក់-
ស្ត្ងន្ក្ុមរដ្ឋមន្ត្ីសុខភិ-
បាលប្ទ្សG20 កាលពី
ល្ងាចថ្ង្អាទិត្យ។
លោកម៉ោសា៊ាវវ្បានថ្លង្ថា

ប្ទ្សចិននឹងមនឆន្ទៈអនុវត្ត
កិច្ចព្មព្ៀងជាឯកច្ឆន្ទដ្ល
សមច្បាននៅឯជនំបួកពំលូ
វសិា មញ្ញន្ក្មុមដ្កឹនាំG20
ស្តីពីជំងឺកូវីដ១៩ហើយបាន

អំពាវនាវឲ្យគ្ប់ប្ទ្សទាំង-
អស់បន្តការគំទ្តួនាទីការ-
ដឹកនាំរបស់អង្គការសុខភាព
ពិភពលោកនៅក្នង៊ការសម្ប-
សម្ួលប្តិបត្តិការអន្តរជាតិ
ប្ឆាំងជំងឺកូវីដ១៩។
មន្ត្ីរបូនោះក៏បានអពំាវនាវ

ឲ្យមនកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ងរួម
គ្នាដើមប្ីជយួក្មុបទ្ស្ដល្
ប្ព័ន្ធសុខភិបាលខ្សាយ។
លោកម៉ោសា៊ាវវ្បានថ្លង្ថា

ក្យពីខំប្ឹងធ្វើការយ៉ោង-
ខ្លាំងរយៈព្ល៣ខ្ការដឹក-
ជញ្ជនូក្នង៊ស្កុនៅក្នង៊បទ្ស្
ចិនត្ូវបានទប់សា្កាត់ជាមូល-
ដា្ឋានហើយមនុស្សកាន់ត្-
ច្ើនឡើងកំពុងវិលត្ឡប់
មកប្កបរបរចិញ្ចឹមជីវិត និង
ធ្វើការងរតាមធម្មតាវិញនៅ
ក្ន៊ងប្ទ្សន្ះ។
«យើងបានបន្តនិងកំពុងធ្វើ

ឲយ្ការការពារការគប្់គង្នងិ
ការងរព្យាបាលនិងការច្ក-

រំល្កបទពិសោធរបស់យើង
ជាមួយពិភពលោកបានល្អ-
ប្សើរឡើងវិញ»។
លោកបានថ្ល្ងថា រដា្ឋាភិ-

បាលរបស់ប្ទ្សចិនបាន
ផ្តល់ឬកំពុងផ្តល់ជំនួយសម្ភារ
ទៅឲយ្បទ្ស្ចនំនួ១២៧នងិ

ក្ុមអង្គការអន្តរជាតិ៤ហើយ
ប្ទ្សចិនបានបញ្ជូនក្ុម-
អ្នកជំនាញទៅកាន់ប្ទ្ស
ចំនួន១៥ផ្ស្ងទៀត។
មនុស្សប្ហ្ល៤០នាក់

នៅក្ន៊ងនោះមនមន្ត្ីសុខភិ-
បាលមកពីសមជកិG20នងិ

បទ្ស្ជាភ្ញៀវមយួចនំនួទៀត
ក្ពីក្ុមម្ដឹកនាំរបស់
អង្គការសុខភាពពិភពលោក
នងិក្មុអង្គការអន្តរជាតិផស្ង្-
ទៀតបានចូលរួមនៅក្ន៊ងកិច្ច-
ប្ជុំកាលពីថ្ង្អាទិត្យកន្លង-
ទៅន្ះ៕Xinhua/SK
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បាន រង ការ វាយ បៃហារ យ៉ាង ខ្លាំង  
ដោយ សារ វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា 
បៃភៃទ ថ្មដី ៏ ចម្លៃក  បាន ចាប ់ផ្តើម រៀប- 
ចំ  ដើមៃបី បើក បន្ធូរ បន្ថយ ឡើង វិញ  
ហើយ ទី កៃងុ ញូវ យ៉ក ជា ទី កន្លៃង ផ្ទះុ មៃ-  
រោគ នៅ អាមៃរិក  បាន រាយ ការណ៍ ថា  
មាន ការ រីក ចមៃើន កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  
នៅ ក្នងុ ការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ របស ់ពកួ គៃ  
ជាមយួ ការ ឆ្លង រកី រាល ដាល មៃ រោគ ផ្លវូ 
ដង្ហើម បណា្តាល ឲៃយ មនុសៃស សា្លាប់ នៃះ។ 

 កៃុម រដា្ឋាភិ បាល នៅ ទូ ទាំង ពិភព-
លោក  បច្ចបុៃបន្ន  កំពុង ពិភាកៃសា គ្នា ថា  តើ 
តៃូវ បន្ធូរ បន្ថយ ការ បិទ បៃទៃស ដោយ 
របៀប ណា  និង នៅ ពៃល ណា  ដោយ   
តៃូវ រៀប ចំ ទុក ដាក់ មនុសៃស ជាតិ ជាង 
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សញ្ញា ការ លើក ទឹក ចិត្ត កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ  ដោយ មាន បៃទៃស អុីតាលី  
អៃសៃប៉ាញ  បារាំង  និង អង់ គ្លៃស  បាន 
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ដៃល ចនំនួ អ្នក សា្លាប ់ជតិ ១៦៥ ០០០ 
នាក់  បាន រាយ ការណ៍ នៅ ទូ ទាំង- 
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 នៅ អាមៃរិក  ជា បៃទៃស ដៃល មាន 
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រាល ដាល វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ករូ៉ណូា  ហើយ 
ថា   បាន រៀបចំ គមៃង កាន់ តៃ ខ្លាំង 
ឡើង  នៅ ក្នុង កៃុម បៃទៃស មួយ ចំនួន  
ដៃល បាន ចាប់ ផ្តើម បន្ធូរ បន្ថយ ការ- 
ទប់សា្កាត់ ទៅ លើ ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង 
បន្ធូរ បន្ថយ ការ ដាក់ សមា្ពាធ ទៅ លើ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ជាតិ ផង នោះ ។ 

 បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ ដៃល បាន រង ការ- 
ប៉ះ ពា ល់  យ៉ាង ខ្លាំងនោះ   បាន បន្ត បិទ 
នៅ ទូ ទាំង បៃទៃស មិន ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ 
ចៃញ ចូល  ប៉ុន្តៃ បាន ថ្លៃង ថា  ខ្លួន នឹង 
បន្ធរូ បន្ថយ ការ រតឹ តៃបតិ  ដើមៃប ីអនញុ្ញាត 
ឲៃយ ក្មៃង ៗ  មាន ពៃល ចៃញ ទៅ ខង-
កៃ។  បៃទៃស ស្វ៊ីស  ដាណឺ មា៉ាក  និង 
បៃទៃស ហា្វាងំ ឡង ់ បៃទៃស ទាងំ អស-់
នៃះ  បាន ចាប់ ផ្តើម បើក ហាង  និង 
សាលា រៀន ឡើង វិញ ។ 

 បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់  នឹង អនុញ្ញាត ឲៃយ 
ហាង មួយ ចំនួន បើក ឡើង វិញ  កាល-
ពីថ្ងៃ ចន្ទ  កៃយ ពី បៃកាស ថា  វី រុស-
ផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា មួយ នៃះ « បាន ស្ថិត 
នៅ កៃម ការ គៃប់ គៃង ទំាង សៃុង »  
ខណៈ អុីតាលី  ជា បៃទៃស អឺរ៉ុប មួយ 
បាន រង ការ វាយ បៃហារ យ៉ាង ខ្លាំង-
បំផុត  បាន ពិចារ ណា បន្ធូរ បន្ថយ ការ-
រឹត តៃបិតដៃរ នោះ  ៕AFP/SK

ទ្រស  ចរ ដើរ លើ  ក្តា រ ក្រល នៅ  ឆ្ន្ររខ្រសាច់ចន ស៍  កល  ពី ថ្ង្រ  ទី ១៩  ខ្រ ម្រសា ឆ្នា ំ ២០២០  ក្នងុតំបន់Wantagh ទី ក្រងុ ញូវយ៉ក។ AFP

កងកម្លាងំរដ្ឋាភិប ល  លីបី៊វ យបែហារនិងច ប់ខ្ ួន
ទាហានជាង ១០០នាក់នៅ មូល ដ្ឋានភគខ ងកើត 

ក្រុង ទ្រី ប៉ូលីៈ  រដា្ឋាភិ បាល  
គទំៃ ដោយ អង្គការ សហបៃជា- 
ជាតិ នៅ លី ប៊ី  បាន ថ្លៃង កាល ពី 
ថ្ងៃ សៅរ ៍ថា  កង កមា្លាងំ របស ់ខ្លនួ  
បាន បើក ការ វាយ បៃហារ ទៃង់- 
ទៃយ ធ ំមយួ  ទៅលើ កង កមា្លាងំ 
គូ បដិបក្ខ មាន មូល ដា្ឋាន នៅ 
ភាគ ខង កើត  នៃទី កៃុង តារ - 
ហ៊ូ ណា  ដោយ បាន បង្ក ឲៃយ 
ទាហាន  ៨ នាក់ សា្លាប់  និង ជាង 
១០០ នាក ់ផៃសៃង ទៀត  តៃ ូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួន ។ 

 កង កមា្លាំង របស់ រដា្ឋាភិ បាល 
បាន ថ្លៃង ថា  ពួក គៃ  បាន បើក- 

ការ វាយ បៃហារ ផ្លវូ អាកាស ១៧ 
លើក  ទៅ លើ ទី តាំង យោធ - 
មាន មលូ ដា្ឋាន នៅ ភាគ ខង កើត  
នៅ ក្នុង ទី កៃុង តារហ៊ូ ណា  មាន 
ចមា្ងាយ ៩០ គ ីឡ ូម៉ៃតៃ ព ីរដ្ឋ ធន ី
ទៃី ប៉ូ លី ភាគ ខង តៃបូង  ដោយ 
បាន ដណ្តើម កាន់ កាប់ យក 
រថយន្ត យោធ មួយ ចំនួន ។ 

 ចំណៃក ឯ កង កមា្លាំង រដា្ឋាភិ-
បាល  បាន ចោទ បៃកាន ់យោ ធ 
មាន មលូ ដា្ឋាន នៅ ភាគ ខង កើត  
ពី បទ វាយ បៃហារ ទៅ លើ តំបន់ 
ជន សុី វិល  នៅ ក្នុង ទី កៃុង ទៃី-
ប៉ូលី  និង បាន បង្ក ឲៃយ ជន សុី វិល 

១០ នាក់ រង របួស  នៅ ក្នុង នោះ 
មាន ក្មៃង ៤ នាក់ ផង ដៃរ ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ មៃសា ឆ្នាំ-
២០១៩  កង កមា្លាំង មាន មូល-
ដា្ឋាន នៅ ភាគ ខង កើត  បាន ធ្វើ- 
យុទ្ធ នា ការ យោ ធ មួយ  វាយ-
បៃហារ ទៅ លើ  និង ជំុ វិញ ទី កៃងុ-
ទៃ ីប៉លូ ី នៅ ក្នងុ ការ ប៉នុ បង៉មយួ  
ដើមៃបី ដណ្តើម កាន់ កាប់ យក 
ទីកៃុង នោះ  និង ទមា្លាក់ រដា្ឋាភិ-
បាល គូ បដិបក្ខ ដៃល គំ ទៃ  
ដោយ UNនោះ ។ 

 បៃសកកម្ម គំទៃ ដោយ អង្គ-
ការ សហ បៃជា ជាតិ  នៅ  លី ប៊ី 
(UNSMIL) បាន កត ់តៃ  ថា មាន 
មនុសៃស យ៉ាង តិច  ៣៥៦ នាក់ 
បានសា្លាប់  និង ៣២៩ នាក់ 
ផៃសៃងទៀត រង របួស  ចាប់ តំាង  
ពី មាន ការ ផ្ទុះ ជម្លាះ បៃដាប់- 
អាវុធ នៅ បៃទៃ ស លី ប៊ី ។ 

យោង តាម UNSMIL បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា  មនុសៃស ជិត  ១៥០ ០០០ 
នាក់  ទំាង នៅ ខង ក្នងុ  និង ជំុ វិញ 
ទី កៃុង ទៃី ប៉ូលី  តៃូវ បាន បង្ខំ ចិត្ត 
រត ់ភៀស ខ្លនួ ចៃញ ព ីផ្ទះ សបំៃង 
របស់ ពួក គៃ  ចាប់ តាំង ពី ជម្លាះ 
បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ក្នុង បៃទៃស 
លី ប៊ី  នៃះ ៕ Xinhua/SK យុទ្ធជន  គំាទ្រ រដ្ឋាភិបាល   បាញ់ រុ៉ក្ក្រត ច្រញ ពី ទី តំាង  ទៅទីក្រងុតារហូ៊ណា។ AFP
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ក្រេបកាហ្វ្រេទស្រេសនា
ការលីងគ្រេប់ឆុង
ភ្រេសជ្ជៈដ៏ឆ្ងាញ់ន្រេះ
នៅDeBurlap
Café Factory

ខេង សុខ គន្ធា

ភ្នពំេញ : អគារ  ដំបូលខ្ពស់ 
ស្រឡះ ការ រៀបចំ តុ អង្គុយ 
ឃ្លាត  ឆ្ងាយ ពីគា្នា  អម ដោយ រុក្ខ-
ជាតិ លម្អ ពណ៌ ប្រតង ស្រស់  និង  
សំឡ្រង រហុឹមៗ ន្របទ ចម្រៀង 
ចម្រះុ ភាសា  ធ្វើ ឲ្រយ  ហាង កាហ្វ្រ 
បឺរឡ្រប (De Burlap Café)  
កា្លាយជា  កន្ល្រង ទទួលទាន អាហារ  
អង្គយុ សិក្រសា   និង ពិភាក្រសា ការ-
ងារ យ៉ាង ល្ហ្រល្ហើយ   គា្មាន ការ- 
រំខាន ពី មជ្រឈដ្ឋាន ខាង ក្រ ។ 

ចាប់ បើក ដំណើរ ការ  ក្នុង  ឆ្នាំ  
២០១៤ នៅ  ជាប ់សួនច្របារ មាត់- 
ទន្ល្រ តាខ្មា ក្រុង តាខ្មា ហាង 
កាហ្វ្រ ន្រះ បាន ពង្រីក សាខា ថ្មី 
របស ់ ខ្លួន លើទឹកដី ចំការដូង  
ស្ថតិ  ក្នងុ ខណ្ឌ ដង្កោ  នៅទលម់ខុ 
វិទ្រយាសា្ថាន អគ្គិសនី កម្ពុជា រាជ- 
ធានី ភ្នំព្រញ  ។

មា្ចាស់ហាង បាន សម្រចចិត្ត 
បើក  សាខាថ្ម ី ដោយ រចនា ទីតំាង  
តាម ប្របផ្រន  រោងចក្រ ផលិត 
កាហ្វ្រ  មាន  ដក់ មា៉ាសុីន ផលិត 
កាហ្វ្រ នៅ ក្នុង ហាង។

ជាមួយនឹង  ទីតាំង ធំទូលាយ 
ងាយ ស្រួល ក្នុងការ ចត រថយន្ត   
សា្ថាបនិក ហាងកាហ្វ្រ  បឺរឡ្រប 
បាន ឲ្រយដឹង ពី ឈ្មាះ សាខា ថ្ម ីថា៖ 
«  យើងបន្ថ្រម ពាក្រយ Factory 
ខាង ក្រយ ដោយ ហ្រតុថា  ហាង 
ថ្មី  រៀបចំ ឡើងតាម ប្របរោង-
ចក្រ  ដ្រលមាន ទធីា្លាធ ំក្នងុនោះ  
យើងមាន បពំាក ់ឧបករណ ៍លងី 
កាហ្វ្រ  និងឧបករណ៍ ផ្រស្រងៗ 
ដើម្រប ីដកត់ាងំ បងា្ហាញ  អតថិជិន 
អំពី របៀប ក្នុង ការលីង  និងឆុង 
កាហ្វ្រ »។ 

ប្រិយមិត្ត ទទួលទាន កាហ្វ្រ 
រាល់ ថ្ង្រ  ហើយ ចង់ដឹង  ច្របាស់ពី 
ប្រភព ភ្រសជ្ជៈ ន្រះ  ហាងកាហ្វ្រ 
បរឺឡ្រប សាខា ថ្ម ី ក ៏មានផ្ដល ់នវូ 

បទពិសោធថ្មី ឲ្រយ ភ្ញៀវ ទស្រសនា  
វធិសីា ស្រ្ត ផលតិ កាហ្វ្រ ព្រញ ១   
ខ្រស្រ  ចងា្វាក ់ផលតិកម្ម  ចាប ់តាងំ- 
ពីការ លីងគ្រប់ កាហ្វ្រ ការ- 
ចម្អិន   វ្រចខ្ចប់  រក្រសាទុក  និង ការ - 
ឆុងកាហ្វ្រ ។

សមូ្រប ីត្រ ឈ្មាះ ហាង បរឺឡ្រប 
(Burlap) ដ្រល ជាពាក្រយ- 
ព្រចន៍ ភាសា  អង់គ្ល្រស  ក៏ មាន 
ន័យ ទាក់ទង នឹងបច្ច្រកទ្រស 
ទុក ដក់ កាហ្វ្រ ដ្ររ។

សា្ថាបនិក ហាង កាហ្វ្រ  បាន 
ពន្រយល ់ថា៖ «Burlap ប្រជា 
ភា សា ខ្ម្ររ ថា ក្រណាត់ ក្រចៅ ។ 
បាវក្រចៅ  មាន គណុប្រយោជន ៍
ច្រើនក្នងុ ការរក្រសា គុណភាព គ្រប់  
កាហ្វ្រ ជាងបាវ ធម្មតា ព្រះ វា 
មាន ខ្រយល់ ច្រញ ចូល  គ្រប់គ្រន់  
ដ្រលមិន ធ្វើ ឲ្រយ គ្រប់កាហ្វ្រ ដុះ 
ផ្រសិត។ លើសពី នោះ  ការ ប្រើ- 
ប្រស ់បាវ ក្រចៅ  មនិមាន ផល- 
ប៉ះពាល់  ដល់បរិសា្ថានទ្រ» ។

ចំណុច ពិស្រស របស់ ហាង   
បឺរឡ្រប គឺ រសជាតិ កាហ្វ្រ លីង 
ច្រញ ពី មា៉ាសុីន  ដ្រល ត្រូវបាន 
ផលតិ ដោយ ខ្លនួ ឯង  រមួ ជាមយួ 
ការប្រើប្រស់ គ្រប់ កាហ្វ្រ មាន 
គុណភាព ខ្ពស់ មក ពី ប្រទ្រស  

ប្រសុីល  កូឡំប៊ី  ឡាវ  និង 
កាហ្វ្រ  ដំដុះ ដោយ បងប្អនូ ជន- 
ជាត ិ ភាគ តិចនៅ តំបន់ ប៊ូស្រ 
ខ្រត្ត មណ្ឌលគិរី ។

បន្ថ្រម ពី លើ ភាព ល្របីល្របាញ 
ន្រ ការ ផលិត និង ឆុ ង កាហ្វ្រ 
បឺរឡ្រប នៅ ក្រុង តាខ្មា មាន 
បម្រើ ម្ហបូប្រប  ខ្ម្ររ  ចនិ  នងិ អរឺ៉បុ    
អស់ រយៈ ព្រល  ៦ឆ្នាំ មក ហើយ  
មុននឹង  បើកដំណើរការ សាក-
ល្របង   ហាង បឺរឡ្រប សាខា ថ្មី 
នៅ ចំការ ដូង កាលពីខ្រ មីនា 
កន្លង ទៅថ្មីៗ ន្រះ ។

 ម្ហបូ ដ្រល ទទួល បានការ គំាទ្រ  
ច្រើន ជាងគ្រ សម្រប់ អាហារ 
ព្រល ព្រកឹមាន  មទីា ធម្មតា(៤,៤៩ 
ដុលា្លារ) គុយទាវ ប្រហិត ត្រី  
(៤,៤៩ ដុលា្លារ) បាយ ឆមា្នាស់  
(៤,៩៥ ដុលា្លារ)។ អាហារ ថ្ង្រ-  
ត្រង់  មាន ដូចជា  សម្ល ម្ជូរព្រ  
(៤,៧៥ ដុលា្លារ) មីនី  ភីហ្រសា 

(៣,៩៥ ដុលា្លារ) ហាកាវ  និង 
ចាយ៉  ចំហុយ  (២,៩៥ ដុលា្លារ) 
នំបា៉ាវ សាសុីវ  និង នំបា៉ាវ ផ្អ្រម  
(២,៧០ដុលា្លារ)។ 

ដោយ សព្វ ថ្ង្រ  មនុស្រស ជា ច្រើន  
សម្ង ំនៅ ក្នងុ ផ្ទះ  នងិ កាត ់បន្ថយ 
ការ ច្រញ ទៅញំុា អាហារ ខាងក ្រ  
ហាង កាហ្វ្រ បឺរឡ្រប ក៏ មាន ស្រ-
វា កម្ម ដឹក ជញ្ជូន អាហារ ដល់ 
គ្រហដ្ឋាន សម្រប់ អ្នក ដ្រល 
រងាន់ម្ហូប ចម្អិន នៅផ្ទះ  ហើយ 
ចង់ ប្ល្រក មាត់ ជាមួយ រសជាតិ 
សា្នាដ្រ   ចុងភៅ មាន បទពិសោធ ។ 
ស្រវាកម្ម ដឹក ជញ្ជូន ដោយ ឥត- 
គិត ថ្ល្រសម្រប់ចមា្ងាយ ក្នុង រង្វង់  
១ គីឡូម៉្រត្រ ពី ទីតាំង ហាង ។

មា្ចាស់ហាង កាហ្វ្រ បាន ប្រប់ 
ទៀត  ថា ៖ «សម្រប់ អាហារ ព្រល-  
លា្ងាច  បឺរឡ្រប  រៀបចំ  មុខម្ហូប 
ពិស្រស សម្រប់ អ្នក ដ្រល មាន 
គូ អាច ក្រប រសជាតិ ស្រ ក្រហម  

ជាមួយ សាច់ ស្ដ្រក  ក្នុង បរិយ- 
កាស ប្រប រ៉ូម្រនទិក  ក្នុង តម្ល្រ 
ត្រឹម ត្រ   ២០ដុលា្លារជាងត្រ 
ប៉ុណ ្ណោះ ។  ចំពោះ អតិថិជន 
ដ្រលមក ជា លក្ខណៈ គ្រួសារ 
អាច ជ្រើស រីស ប្រភ្រទ ស៊ុប 
ឈុត  តូច  ពិស្រស សម្រប់ គា្នា 
៤នា ក់  (២០ដុលា្លារ)»។ 

ជម្រើស ភ្រសជ្ជៈ  កាហ្វ្រ មាន  
កាហ្វ្រ ទឹកដោះ គោទឹកកក  (២,៣ 
ដុលា្លារ)  និង កាហ្វ្រ ទឹកកក តម្ល្រ 
(២,១ដុលា្លារ)។

ដោយ  សា្ថាបនិក ហាង កាហ្វ្រ 
ក៏ ជា  មា្ចាស់ ចមា្កោរ ផ្ល្រប៊័រ  នៅ ខ្រត្ត 
មណ្ឌលគិរី  ប៊័រក្រឡុកស្រស់ៗ  
(២,៨ដុលា្លារ)   ។ មា្ចាស់ហាង ក៏   
ណ្រនំា ឲ្រយ កុម្មង់៉   Ice Green tea 
(២,៥ដុលា្លារ) ដ្រល ឆុង ឡើង 
ពី  ត្រយួ ត្រ ប្រតង ខ្ច ី (Matcha) 
មកពី ប្រទ្រស ជប៉ុន ផ្ទាល់  និង 
គ្រប់ សា្វាយ ចន្ទី ក្រឡុក  (២,៨ 

ដុលា្លារ) មាន រសជាតិ ស្រួយៗ  
នងិ ក្លនិ ឈ្ងយុ ពសិ្រស ។ ចពំោះ  
ភ្ញៀវ  បរទ្រស សា្វាយ ក្រឡកុ ជា- 
មួយ ផ្ល្រផសិន  (២,៨ដុលា្លារ) 
ជា ជម្រើស ល្អ បំផុត ។

មា្ចាស់ ហាង  បឺរឡ្រប ដ្រល មាន  
លក់ ឧបករណ៍  និង មា៉ាសីុន   កាហ ្វ្រ  
គ្រប់ ប្រភ្រទ ក៏ រីករាយ នឹង ផ្ដល់ 
ប្រកឹ្រសា ចពំោះ   អ្នក ចាបអ់ារម្មណ ៍
អាជីវកម្ម កាហ្វ្រ ផង ដ្ររ។

ក្រពីផ្ដល់ បទពិសោធ  ចំ- 
ណ្រះដឹង ដល់ភ្ញៀវ  មា្ចាស់ហាង 
កាហ្វ្រ បានបន្ថ្រម ទៀត  ថា៖ 
«ពួក យើង ត្រងត្រ យក ចិត្ត ទុក- 
ដក់  ទៅលើ សុខភាព អតិថិជន  
ដូច្ន្រះ យើង នឹងធ្វើការ រិះរក 
ភ្រសជ្ជៈ និង មុខម្ហូប ថ្មី បន្ថ្រម 
ទៀត ដ្រលផ្តល ់ប្រយោជន ៍ដល ់ 
អតិថិជន និង ប្រកបដោយ 
អនាមយ័ ខ្ពស ់ ព្រម ជាមយួ ស្រ-
វា កម្ម កាន់ ត្រពិស្រស »៕

ចំណុច ពិសេស របស់ ហាង  បឺ៊រឡេប គឺ រសជាតិ កាហ្វេ លីង ចេញ ពី ម៉ាសីុន    ផលិត ដោយ ខ្លនួ ឯង  ជាមួយ គេប់ កាហ្វេ គុណភាព ខ្ពស់ ។ រូបថត សហ ការី

កេពី ឯកទេស ខាង កាហ្វេ ហាង បឺ៊រឡេប នៅមន ម្ហបូ បេបខ្មេរ ចិន និង អឺរុ៉ប ។ រូបថត សហ ការីទិដ្ឋភាព ធំទូលាយ ដេល ជួយ ឲេយ អតិថិជន រកេសា គម្លាត បាន ល្អ ។ រូបថត សហ ការី



LIFESTYLEwww.postkhmer.com ១៣ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ CIvitkmSanþ

ក្រុង សុីដនី : នៅ តៃ ផ្ទះ រាល់ថ្ងៃ គ្មាន 
អ្វ ីសល់ កៃពី សំរាម  ។ ដូច្នៃះ   មនុសៃស 
ជំុវិញ ពិភពលោក នំា គ្នា តៃង ខ្លនួ ស្លៀក- 
ពាក់សា្អាតៗ ពៃលរុញ ធុង សំរាម ទៅ 
ចាក់ចោល។ រូបថត   ពួកគៃ តៃូវ បាន 
ចៃក  រំលៃក ដើមៃបី ផ្ដល់ សំណើច ដល់ 
បណ្ដា អ្នក នៅ ផ្ទះ  ទាំងឡាយ។

អ្នក ខ្លះ ស្លៀក ឈុត រាតៃីសមោសរ 
និង ខ្លះ ពាក់ ឈុត ខ្លាឃ្មុំ។ មនុសៃស រាប់ 
ពានន់ាក ់កពំងុ តៃ បៃើបៃស ់ចៃក ផ្លវូ ផ្ទះ 
ធ្វើ  ជា វៃទិកា ដើរ បង្ហាញម៉ូដ ។

នាង វិតូរៀ អៃនតូនី ជាឌីជៃ វ័យ 
៣០ ឆ្នាំ រស់នៅ ទីកៃុង សុីដនី  និយាយ 
ថា៖ «តៃង ខ្លួន ហើយ នៅ តៃក្នុង  ផ្ទះ វា 
ធ្វើឲៃយខ្ញុំ សឹង ឆ្កួត ហើយ។ ស្លៀក ពាក់ 
ខ្ញង់ៗ   រ ុញ ធងុ សរំាម ទៅ កៃ ជយួ ធ្វើ ឲៃយ 
ខ្ញុំ  អស់សំណើច នឹង ខ្លួន ឯង និងជួយ  
កៃ អផៃសុក ពៃល ផ្ដាច់ខ្លួន នៅ ផ្ទះ  »។

អៃនតូនី ដៃល បង្ហាះ រូប គៃងឈុត 
រ៉ូប  សៃស់សា្អាត នៅ បណ្ដាញ អុីនសា្តា-

កៃម  #BinIsolationOuting បាន  
ឲៃយដឹង ថា កម្មវិធី  តៃូវ ជួល ឲៃយ សម្ដៃង 
តៃវូ បាន លបុចោល អស ់ហើយ នាង ក ៏
រង ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ជីវភាព ដូច ជា 
បៃជាជន រាប់រយ លាន នាក់ ដៃរ។

ទនំោរ  ថត របូ រញុ ធងុ សរំាម នៃះ បាន 

ចាបផ់្ដើម នៅ អសូ្តាៃល ីនងិ សាយភាយ 
ដល់   អាមៃរិក ចកៃភព អង់គ្លៃស និង 
ហូឡង់ជាដើម។

អ្នក បើក ឡាន កៃុង  Stuart Cun-
ningham នៅ    ស្កតុឡៃន បានបង្ហាះ 
រូបថត   ស្លៀក សំពត់ និង កាន់ ដបសៃ 

វីស្គ ីផឹក ពៃល យក សំរាម ចាក់ ចោល។
តៃឡប់ទៅ កាន់អូស្តាៃលី   ជា ដៃនដី 

នាំ លៃង ថតរូប តៃង ខ្លួន រុញ ធុង សំរាម 
វិញ គំនិត នៃះ ផ្ដើមចៃញពី គៃូ បងៃៀន 
សាលាមត្តៃយៃយ ម្នាកឈ់្មាះ  Danielle 
Askew នៅរដ្ឋ ឃ្វីនលៃន។

ស្តៃីវ័យ៤៧ឆ្នាំ    រំឭក ថា៖ «មិត្ត ភក្តិ 
ខ្ញុ ំ ម្នាក ់បាន បង្ហាះ របូថត លើ ហ្វៃសប៊កុ 
ហើយ និយាយ ថា នាង ពិត ជា រំភើប  
ណស់ ពៃះ រាតៃីនៃះ តៃូវ យក សំរាម 
ទៅ  ចាក់ចោល មនលៃស  បានចៃញ 
កៃផ្ទះ» ៕ AFP

អ្នកបើកឡានក្រងុ នៅ ស្កតុ ឡ្រន គ្រង សំពត់  កាន់ ដបស្រ វីស្គ ីផឹកក្រប្រ រ ធុងសំរាម។ AFP តួ អង្គ  Iron Man និង នារី គ្រង ឈុត រាត្រ ីសមោសរ ក៏ នំា គ្នា រុញ ធុង សំរាម ។ រូបថត AFP

អ្នកនិយមតែងខ្លនួជំុវិញពិភពលោកស្លៀកពាក់ស្អាតៗយកសំរាមចាក់ចោល

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំព្រញៈ  ដោយសារ     វត្ត មន 
នៃ ការ រកី រាល ដាល  របស ់ជងំ ឺឆ្លង 
ថ្ម ី មន ឈ្មាះ កវូដី១៩ នោះទើប 
បានជា  កម្ម វិធី បាឋក ថា កៃម 
បៃធាន  បទថា   «ស្វៃង  យល់ ពី 
លក្ខណៈ បុគ្គលការណ៍ និង 
លក្ខណៈ សង្គម ការណ៍ នៅ ក្នុង 
សា្នា ដ ៃ អកៃសរសលិៃប៍  នងិ ភាព យន្ត 

រឿង រាជិនី ភូមិគៃឹះ»  សមៃប់ 
បៃចា ំខៃ មីនា តៃវូ បាន លើក ពៃល 
ពនៃយារ   រហូត មក ដល់  ថ្ងៃទី ២២ 
ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល ប្តូរ 
មក ធ្វើ តាម អន ឡាញ  នៅ   អគរ 
ថ្មីជាប់ សួន ចៃបារ សម្តៃច  ហ៊ុន-  
សៃន   ក្នុង សង្កាត់ ទន្លៃ បាសាក់  
ខណ្ឌ ចំការមន   ភ្នំពៃញ។ 

ខណៈបាឋកថា   បៃចា ំខៃ មនីា 
ឆ្នាំ ២០២០ ដៃល តៃូវ ប្តូរ មក - 

រៀបចំ នៅ  ថ្ងៃ ទី ២២ ខៃ មៃសា 
ឆ្នាំ ២០២០ តាម អនឡាញ វិញ 
ដោយ  សារ តៃ  វិបត្តិ កូវីដ ១៩ 
រៀបចំ  ដោយ  វិទៃយាសា្ថាន ពុទ្ធ- 
សាសនបណ្ឌិតៃយ ខណៈ  វា គ្មិន   
ជា     អ្នកនពិន្ធកនុ ភាគរឿង    «រាជនិ ី
ភូមិគៃឹះ» ដៃល ទើប តៃ ចាក់  
បញ្ចាំង ចប់ នៅ ប៉ុស្តិ៍ ទូរ ទសៃសន៍ 
រស្ម ីហងៃសមស   គ ឺលោក សាសៃ្តា-
ចារៃយ យូ សុភា ដោយ ចាប់ ពី 
មោ៉ោង ៩ ពៃឹក  តទៅ។ 

បើ  តាម លោក ស សុខនី- 
បៃធាន    ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិៃយ បង្ហើប   
បៃប់ ពី គោល បំណង សំខន់ៗ 
នៃ  ការ រៀបចំ បាឋក ថា  នៃះ ផង 
ដៃរ  ថា៖ « តាម  ពតិ ទៅ បាឋកថា 
នៃះ  ជា ការ ធ្វើ បៃចា ំ  ខៃ  មីនា ខណៈ   
ខង  វិទៃយា សា្ថាន  ពុទ្ធ សាសន- 
បណ្ឌិតៃយតៃង ត ៃ រៀប ចំ រាល់ ខៃ  
តាម  បៃធាន    បទ  ផៃសៃងៗ គ្នា  ដៃល 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹងការ សៃវជៃវ រឿង 
វបៃប ធម៌ នានា រួម មន ដូចជា អកៃសរ- 
សាសៃ្ត អកៃសរសលិៃប ៍បៃវត្តសិាសៃ្ត 
និង    បុរាណ វិទៃយា ជា ដើម  ហើ យ 
បៃធាន បទ ខៃ មីនា យើ ង  គឺ និ-
យាយ ពី ការ ស្វៃង  យល់   ពីលក្ខណៈ  
បុគ្គលការណ៍ និង   លក្ខណៈ 
សង្គម    ការណ៍ ក្នុង សា្នា ដៃ អកៃសរ-
សលិៃប ៍ នងិ ភាព យន្ត  រឿង  «រាជនិ ី
ភូមិគៃឹះ» ដៃល ជាសា្នាដៃ របស់ 
អ្នក និពន្ធ លោក យូ  សុភា »។  

បៃធាន    ពុទ្ធសាស ន ណ្ឌិតៃយ - 
លោក ស សុខនី បាន  បន្ត ថា៖ 
«  គោល បំណង សំខន់ របស់ 
យើង  នៃ ការ រៀបច ំ បាឋកថា នៃះ  

គ ឺចងប់ង្ហាញអ ំ ព ីត ួនាទ ីនៃ  ពទុ្ធ- 
សាសន បណ្ឌិតៃយ   នៅ ក្នុង ការ-  
លើក  ស្ទួយ វិស័យ អកៃសរ   សាសៃ្ត  
ខ្មៃរតាំង ដើម មក ។  មៃយា៉ោង ទៀត  
យើង ក៏ ចង់ រំឭក ពី ការ ជិត មក-   
ដល់ នៃ  ការ បៃកួត បៃជៃង ពាន- 
រង្វាន ់អកៃសរសលិៃបន៍ៃ  ពទុ្ធសាសន- 
បណ្ឌតិៃយ លើក ទ ី៣ ដៃល   កានត់ៃ 
ខតិ  ច ូល មក ដល ់ ហើយ គ ឺនៅ ចងុ   
ខៃ ឧសភា ឆ្នា ំ២០២០  ខង  មខុ  
ដៃលនៃះ ជា សារ មួយ  សមៃប់ 
អ្នកនពិន្ធ ទាងំ ផ្នៃក កណំពៃយ នងិ 
រឿង ខ្លី  អាច   រួសរាន់ ដាក់ ពាកៃយ 
និង សា្នាដៃខ្លួន ចូល មក បៃកួត  ។   
ចង ់ ឲៃយ មហាជន  ដៃល បាន-    
ទសៃសនា  ភាព យន្ត ភាគ  រឿង  

«រាជនិ ីភមូ ិគៃឹះ» ដៃល    បាន ចាក ់
បញ្ចាំង ច ប់ នៅ ឯ ទូរ ទសៃសន៍ ហងៃស - 
មស  នោះ គឺ បៃិយ មិត្ត ដៃល  
មន ចម្ងល់ ផៃសៃងៗ  អាចចោទ សួរ  
ផ្ទាល់ជាមួយ នឹង   អ្នក និពន្ធ លោក 
យូ សុភា    តៃ ម្តង នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ ពុធ 
ទី ២២ ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២០ 
ខង  មុខនៃះ  ខណៈ យើង បាន 
រៀបចំធ្វើ តាម   អនឡាញ  ។ 

គួរ រំឭក ដៃរ ថា  លោក យូ សុភា 
កា្លាយ ជា អ្នកនិពន្ធ រឿង បៃ លោម- 
លោក នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០០០ 
ដោយ សា្នាដៃ លៃបីៗ រួមមន រឿង 
« កញ្ញា   ម្ទៃស ខ្មាំង» រឿង« រាជ-
កញ្ញា» រឿង «បើ បៃះដូង ជាប់- 
ឈាម»  រឿង « បង ជា សា្វាមី កៃ- 

បៃះដូង» រឿង «ជា កំណប់ ស្នៃហ៍- 
អូន    ថៃ  ជូន បង» រឿង «សច្ចៈ សីល-  
គុណ» រឿង«កុំ ផ្តាច់ និសៃស័យ កុំ- 
បៃល័យ ស្នៃហ៍ បង» រឿង «ទុក- 
បរិញ្ញាបតៃ ឲៃយ មៃឃ មើល» រឿង   
«សា្ពាន កោះពៃជៃ ផ្តាច់ ស្នៃហ៍»  
រឿ ង «ពៃលឹង ខ្មាច សៃី  បំបៃក ក្តី- 
ឃាតកម្ម» រឿង  «ស្អប់ អូន ចុះ បើ-  
បង ដងឹ» រឿង « រាជនិ ីភមូ ិគៃឹះ» 
និង រឿង ខ្លីៗ ជាចៃើន  ចុះ ផៃសាយ 
តាម ទសៃសនាវដ្ដី នានា  ហើយ 
លោក ក៏ តៃូវ បាន គៃ សា្គាល់ ថា 
ជាអ្នក និពន្ធ ដៃល ទទួល  បាន 
ពាន រង្វាន់ចៃើនជាង គៃដៃល 
ទទួល បាន ជាង ១០លើក ឯ- 
ណោះ  ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា   ៕

បឋកថា អក្រសរសិល្រប៍ និង ភាព យន្ត រឿង «រាជិនីភូមិគ្រះឹ» ស្នាដ្រ អ្នកនិពន្ធលោក  យូ សុភា   ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

វិទែយាស្ថានពុទ្ធសសនបណ្ឌតិែយរៀបចំកម្មវិធីបាឋកថាស្តីអំពី
អកែសរសិលែប៍និងភាពយន្តរឿង«រាជិនីភូមិគែះឹ»តាមអនឡាញ

លោក យូ សុភា កាល ទទួល ពាន រង្វាន់ផ្ន្រក និពន្ធ   ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក
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ថ្ងៃ ១៤រោច ខៃចៃតៃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២១ 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 ំន  រ   រក   ការ  ប  ំពៃញ បណុៃយ កសុល នងិ ចលូ-  
ចតិ្ត  នវូ ភា ព ស្ងប ស់ា្ងាត ់។ ចណំៃក  ឯ សៃច ក្ត ីស្នៃហា 
វញិ     ចៃើន មា ន  ភា    ព  ស  ះ អ ង្គើយ  ដាក់ គ្នា  និង ខ្វ ះ- 
នូវ 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       ជំនួយ ឬ ការ- 
 ជៃម  ជៃង ពី អ្នក ដទៃទ ើប ជា ការ ល្អ    បៃសើរ ។    
ចំពោះ     សៃចក្តសី្នៃហា   វិញ   គឺ ថា   លោក អ្នក   នឹង   
ម និ        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 ការនិ- 
យាយ  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 ។  ចណំៃក ឯ  ស ៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏   មាន    ការ  យ   ល   ់ចិត្ត   គ្នា ល្អ ផង ដៃរ។ ចំពោះ កា រធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕    

រាសីសៃុតចុះ។ ការ បៃកប របរ រក- 
ទទួល  ទា ននា នា  មិន បាន ទទួល 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  បាន ផល  កាក់កប ល្អ បុ៉នា្មាន    នះឡើយ  ។ 
ចំណៃក      ឯ  សៃ ចក ្ត ីស្នៃ  ហា វិញ   គឺ  គូស្នៃហ៍ ចៃើន   តៃ-  
មាន   ការ រំអុករំអៃ  រក រឿង គ្នាឥត  សៃកសៃន្ត  ។    

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព ផ្លវូ-  
កាយ  អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន ខ្លះ  តៃ 
ដោយ សារអំ ណច នៃ កមា្លាំងចិត្ត  

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

រាសីឡើងខ ្ព ស  ់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 បៃក ប 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។
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Chinese Super League 
នឹងចាប់ផ្ដើម ត្រឹមខ្រកក្កដា

ក្រុង ស៊ាង ហ្រ : ការ បៃកួត 
បាល់ ទាត់ បៃចាំ កៃបខ័ណ្ឌ 
Chinese Super League 
(CSL) របស ់បៃទៃស ចនិ ដៃល 
តៃវូ បាន ពនៃយារ ពៃល ដោយសារ 
វរីសុ ករូ៉ណូា កពំងុ កណំត ់ពៃល 
ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ នៅ ចុង ខៃ 
មថិនុា ឬ ដើម ខៃ កក្កដា  បើ តាម 
សម្ដី របស់ បៃធាន ក្លិប មួយ ។ 

លីកនានាដៃល បាន ផ្អាក ទូ- 
ទាងំ សកល លោក  រួម ទាងំ តបំន ់
អរឺ៉បុ ដៃរ នងឹ  តាម ដាន យ៉ាង យក 
ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ចពំោះ  CSL ទកុ ធ្វើ 
ជា តៃ ីវសិយ័សមៃប ់ដោះ សៃយ 
បញ្ហា ដៃល តៃូវ បៃឈម ពៃល 
ពកួ  គៃ ចាប ់ផ្ដើមការ បៃកតួ បៃជៃង 
របស់ ខ្លួន  ឡើង វិញ ។  

សងៃ្គាមលើ វាល ស្មៅ នៃលីក 
កំពូល របស់ ចិន តៃូវ ចាប់ ផ្ដើម 
នៅ ថ្ងៃ ទ ី២២ ខៃ កមុ្ភៈ តៃ តៃវូបាន 
ផ្អាកសិន ដោយ សារការ  រាត- 
តៃបាត របស់ ជំងឺ ដៃល កើត មាន 
នៅ ចិន កាល ពី ខៃ ធ្នូ មុននឹង រីក-  
រាល ដាល ទូ ទាំង ពិភពលោក ។  

« ដោយ ផ្អៃក លើ ការ វាយ តម្លៃ 
ចំពោះ សា្ថាន ភាព បច្ចុបៃបន្ន រដូវ- 

កាល ថ្ម ីនងឹ ចាប ់ផ្ដើម នៅ ចងុ ខៃ 
មិថុនា ឬ ដើម ខៃ កក្កដា » ។ នៃះ 
ជា សម្ដី របស់លោក Huang 
Shenghua បៃធាន ក្លិប 
Guangzhou R&F ដៃល 
តៃវូបាន សៃងដ់ោយ បៃពន័្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ របស់ រដ្ឋ។  

លោក Huang បាន នយិយ 
ថា  រដវូ កាល នៃះ នងឹ អាច ដណំើរ 
ការ ទៅ យ៉ាង ពៃញ លៃញ ដោយ 
កៃុម នី មួយ ៗ  តៃូវ លៃង ៣០ 
បៃកួត ។

យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  កម៏និមាន 
សៃចក្ដី រាយ ការណ៍ ណា ដៃល 
បង្ហាញ ថា នឹង មាន ការ បៃកាស 
ផ្លូវ ការ មួយ ដៃលតៃូវបាន ធ្វើ 
ឡើងដោយ សហពន័្ធ បាល ់ទាត ់
របស ់បៃទៃស ចនិ (CFA)  នោះ 
ឡើយ ។ 

ជាមួយគ្នានៃះ បៃទៃសចិន 
បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  ខ្លនួ គៃប ់គៃង វរីសុ 
កូរ៉ូ ណា បាន តៃ បារម្ភ ពី ការ ផ្ទុះ- 
ឡើង ជាលើក ទី ២ នូវ ជំងឺ ឆ្លង 
នៃះ ដៃល អាច បង្ក ឡើង ដោយ 
មនុសៃស ដៃល ធ្វើ ដំណើរ មក ពី  
កៃ បៃទៃស ៕ AFP/VN

ក្រុង រ៉ូម: កៃុម កីឡាករ  គៃូបង្វឹក 
Paulo Fonseca និង បុគ្គលិក គៃូ 
បង្ហាត់ ទាំងអស់  ក្នុងកៃុម ចចក ញី As 
Roma ឬ Roma បាន ពៃម ពៃៀង គ្នា  
ធ្វើ ការ ដោយ អត់ យក បៃក់ បៀវតៃសរ៍ 
ចនំនួ ៤ ខៃចាបព់ ីខៃ មនីា ដល ់ខៃ មិថុនា 
ដើមៃបី រួម ចំណៃក ជួយ ក្លិប អំឡុង ការ- 
រាត តៃបាត នៃ វី រុស កូ រ៉ូ ណា នៃះ ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ពួក គៃក៏ បាន យល់- 
ពៃម ផង ដៃរ ក្នងុ ការ បពំៃញ បៃក ់ខៃ ឲៃយ 
បុគ្គលិក របស់ កៃុម ដៃល តៃូវ បានប- 
ញៃឈប ់បណ្ដោះ អាសន្ន  ដោយ យក តាម 
ចៃបាប់ ការងរ  របស់ រដា្ឋាភិបាល អុីតាលី 
ដើមៃបី ឲៃយ អ្នក ទាងំ នោះ ទទលួ បាន បៃក-់ 
ខៃ ពៃញ ធម្មតា ខណៈពៃល ដៃល 
ការបៃកួត បាល់ ទាត់ តៃូវ បាន ពនៃយារ- 
ពៃល ។

កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល Serie A របស់ 
អីុតាលី តៃូវ បាន គំង ដំណើរ កាល ពី 
ខៃ មនីា កៃយ មាន ការ បៃកតួ ខ្លះ មនុ 
នៃះតៃវូ លៃង បទិ ទា្វារ ពោល គ ឺអតម់ាន 
អ្នកគ ំទៃ ចលូ រមួ លើក ទកឹចតិ្ត ប៉នុ្តៃគៃ 
សងៃឃឹម ថា  កៃុម ទំាង អស់ អាចនឹង  
តៃឡប់ មក ហ្វឹក ហាត់ វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៤ 
ខៃ ឧសភា  កៃយ នៃះ ។   

កៃយ កើត កិច្ច ពៃម ពៃៀង នៃះ 
នាយក បៃតិបត្តិរបស់ ក្លិប លោក  
Guido Fienga បាន ថ្លៃ ង ថា ៖«ពួក- 
យើង តៃង តៃ ពភិាកៃសា គ្នា ព ីសាមគ្គ ីភាព  

នៅ Roma និង ពី  ការ ស្ម័គៃ ចិត្តកាត់ 
បៃក់ ខៃ  សមៃប់ រដូវ កាលដៃល មិន 
ទាន់ ចប់ នៃះ ដោយ កីឡាករ គៃូបង្វឹក 
និង បុគ្គលិក របស់ ក្លិប  បាន បង្ហាញ ថា  
ទាំង អស់ គ្នាពិត ជា ពៃម ទទួល យក 
ចំណុច នៃះជាមួយ គ្នា » ។     

លោក  Fienga បាន និយយ  បន្ត 
ទៀត ថា ៖ «កីឡាករ Edin Dzeko 
នងិ កឡីារទាងំ អស ់ពៃមទាងំ គៃបូង្វកឹ 
Paulo Fonseca បាន បង្ហាញ ឲៃយ 
ឃើញ ថា  ពួកគៃ យល់ នូវ អ្វី ដៃល ក្លិប 
បាន លើក ឡើង ហៃត ុដចូ្នៃះ ក្លបិ ក ៏សមូ- 
អរគណុ ពកួ គៃ ទាងំ អស ់គ្នា ផង ដៃរ នវូ 
ទង្វើ ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះចំពោះ និយោជិត 
របស់ ក្លិប » ។  

បៃទៃស អីុតាលី មាន អ្នក ឆ្លង វីរុស 
កូរ៉ូណា ជាង១៧៥ ០០០ ករណី 
ខណៈ ជាង ២៣ ០០០ នាក ់បាន បាត-់ 
បង់ ជីវិត កៃយ ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន  
ហើយ នៅ ក្នុង សំបុតៃ ផ្ញើ ទៅ កាន់ 
លោក Fienga កីឡាករ ទាំង អស់ 
បាន សរសៃរ ថា ៖ «ពួក យើង សរសៃរ 
សំបុតៃ នៃះ ដើមៃបី បង្ហាញ ពី ការ គំទៃ 
របស់ ពួក យើង ចំពោះ ក្លិប គៃប់ រឿង 
ទាំង អស់  ដៃល ក្លិប កំពុង ធ្វើ ក្នុង 
កាលៈទៃសៈ នៃះ ដើមៃបី ជម្នះ  ការ-  
លំបាក ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ វិបត្តិ   
ជំងឺ កូវីដ ១៩ » ។  

សបំតុៃ របស ់កឡីាករ ទាងំ នោះ បាន 

បន្ត ទៀត ថា ៖ «ពួក យើង តៃៀម ខ្លួន រួច 
ជា សៃច  ដើមៃប ីធ្វើ ការ បៃកតួ ឆប ់បផំតុ 
តាម ដៃល អាច និង តៃៀម ខ្លួន រួម- 
ចណំៃក សមៃច គោល ដៅ របស ់យើង 
ទាំង អស់ គ្នា  តៃ យើង ក៏ ទទួល សា្គាល់ 
ថា  ទាំង អស់ នៃះនឹង មិន ទាន់ គៃប់- 
គៃន់ ក្នុង ការ បៃឈម ជាមួយ ផល-  

ប៉ះ ពាល់ ផ្នៃក  សៃដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ  ដៃល 
មាន បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ទៃ » ។  

លិខិតនោះ បាន បញ្ជាក់ជា ចុង- 
កៃយ ថា ៖ «ដោយ សងៃឃឹម ថា  ការ-  
ធ្វើគៃប់ យ៉ាង នៃះ នឹង ជួយ ឲៃយ ក្លិប មាន 
ភាព ងយ សៃួលក្នុង ការ  ចាប់ ផ្ដើម 
គមៃង របសក់ៃមុ  Roma ដៃល យើង 

មាន ចំណៃក ទាំងអស់ គ្នា ពួក យើង 
សូម ផ្ដល់ នូវ សំណើខាង ហិរញ្ញវត្ថុ នៃះ ។ 
ពួក យើង ក៏ សុំ អះ អាង ផង ដៃរនូវ ការ- 
គំទៃ របស់ ពួក យើងចំពោះ ការ ផ្ដួច- 
ផ្ដើម គំនិត ដើមៃបី ជួយដល់ អ្នក ដៃល 
ជួប ការ លំបាក ដោយសារ វីរុស នៃះ ។ 
ស៊ូ! ស៊ូ! Roma » ៕ AFP/VN      

ក្រងុ ស៊ាង ហ្រ: កៃមុ Wuhan Zall ឬ ហៅ 
កាត់ ថា Zall  នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ ចិន 
Chinese Super League (CSL) បាន 
ធ្វើ ការ វិល តៃឡប់ ទំាង រំភើប មក កាន់ កៃងុ វូហាន 
កន្លៃង មាន វីរុស កូរូ៉ណា រាល ដាល មុន គៃ កៃយ  
ពួក គៃនៅ ឆ្ងាយ ពី កៃមុ គៃ ួសារ របស់ ខ្លនួ អស់ 
ជាង៣ខៃ មកនៃះ ។    

កៃមុ Zall បាន បន្ត សូ៊ ទៃ ំនឹង ដំណើរ ផ្លវូ  មិន 
បៃកដ បៃជា អស់១០៤ ថ្ងៃ រួម ទំាង ការ ជាប់ 
នៅ អៃសៃបា៉ាញ ផង ដៃរ ពៃះ វូហាន បិទ ទា្វារ កៃងុ 
កាល ពី ខៃ មករា ពៃល ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន សមា្លាប់ 
និង ឆ្លង ទៅ មនុសៃស រាប់ ពាន់ នាក់ នៅ ទី នោះ  ។    

តាម ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ របស់ បណា្ដោញ សារ- 
ព័ត៌មាន រដ្ឋ បាន ឲៃយ ដឹង ថា  ទី កៃងុចាប់ ផ្ដើម មាន 
ជីវិត ឡើង វិញ បណ្ដើរ ៗ  ហើយ កៃយ សា្ងាត់ជៃងំ 
ជា ចៃើន សបា្ដាហ៍ ហើយ អ្នក គំ ទៃ ជា ចៃើន រយ 
នាក់  នំា គ្នា សៃក ចៃៀង ពៃល បាន ជួប នឹង 
កីឡាករ  នៅ ឯ សា្ថានីយ រថ ភ្លើង កាល ពី ល្ងាច 
ថ្ងៃ សរ៍ ។  

ដោយ មាន ពាក់មា៉ាស់  កីឡាករ ទំាង អស់ 
ទទួល បាន បាច់ ផ្កា ជាចៃើន  ខណៈ អ្នក គំ ទៃ 
ពាក់ អាវ របស់ កៃមុ ពណ៌ ទឹក កៃចូ ជាមួយ នឹង 
បដា ក្នងុ ដៃ ហើយ នំា គ្នា សៃក ចៃៀង ។ កៃមុ 
Zall បាន បង្ហាះ សារ  លើ បណា្ដោញ សង្គម  
Weibo   ថា ៖ « កៃយតៃច់ចរឥត គោល ដៅ 
ជាង ៣ ខៃ ទី បំផុត   Wuhan Zall បាន មក 
ដល់ សៃកុ កំណើត វិញ ហើយ » ។       

កៃុម ដៃល ដឹក នំា ដោយ គៃូ បង្វឹក សញ្ជាតិ 

អៃសៃបា៉ាញ លោក Jose Gonzalez គឺ នៅ 
ពៃល នៃះ នឹង សមៃក នៅ ផ្ទះ ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ សិន 
មុន នឹង ហ្វកឹ ហាត់ នៅ ថ្ងៃ ពុធ ។

  ក្លបិ បាន អរ គុណ ដល់ អ្នក គំ ទៃ សមៃប់ 
ការយល់ ចិត្តយល់ថ្លើម ដល់ កៃមុ គៃ ួសារ  កីឡាករ  
ពៃះ ការ បានតៃឡប់ មក វិញនៃះ ជា ឆក ចុង 
កៃយ ក្នងុ ដំណើរ រឿង ដ៏វៃង ឆ្ងាយ មួយ  ដោយ  
ផ្ដើម ពី ពៃល  ពួកគៃ ហ្វកឹ ហាត់  សមៃប់ ការ- 
បៃកួត បៃជៃង ក្នងុ លីក CSL រដូវ កាល ថ្ម ីនៅ 
ភាគ ខាង តៃបូង កៃងុ Guangzhou ។    

បនា្ទាប់ មក ពួក គៃ បាន  ហោះ ហើរ ទៅ កៃងុ  
Malaga បៃទៃស អៃសៃបា៉ាញ  ចុង ខៃ មករា ពៃល 

នោះ កៃងុវូ ហាន កំពុង  រឹត បន្តងឹនៅឡើយ   ។
នៅ ពៃល វីរុស ផ្ដើម ខា្លាងំ កា្លា  នៅ អៃសៃបា៉ាញ 

នា ខៃ មីនា កៃមុរៀប ចំ តៃលប់ មក  ចិន វិញ ដៃល 
ជំងឺ  បាន ធា្លាក់ ចុះគួរឲៃយ  កត់ សមា្គាល់ ។

តៃដោយសារកៃុង វូហានបិទ ទា្វារដដៃល 
ដូច្នៃះ កៃមុតៃវូ នៅ អាល្លម៉ឺង់ សិន មុន នឹង    តៃលប់ 
មក Shenzhen នៅ ថ្ងៃ ទី ១៦ ខៃមីនា  ខណៈ  
ទីនោះ ពួក គៃ តៃវូ នៅ ដោយ ឡៃក ពី អ្នក ដទៃ  
រយៈ ពៃល ៣សបា្ដាហ៍ កៃយ មកហ្វកឹ ហាត់ 
នៅ Foshan កៃងុ កៃបៃរ នៃះ មុន នឹង ឡើង រថ 
ភ្លើង លៃបឿន លឿន ពី កៃងុ Guangzhou ទៅ 
កៃងុ វូហាន នា ល្ងាច ថ្ងៃ សរ៍ ៕ AFP/VN

លោក Paulo Fonseca (អាវស) និងកីឡាករ ក្នុងកៃុម Roma   សមៃច មិន យក បៃក់ បៀវតៃសរ៍ ចំនួន ៤ខៃ។ រូប AFP

គ្របូង្វកឹក្រមុ Wuhan Zall លោក Jose Gonzalez (កណ្ដាល) ទទួលបានបាច់ផ្កា។ AFP

គ្របូង្វកឹ និងក្រមុ Romaអត់យកប្រក់នឿយហត់៤ខ្រ

ក្រមុZallត្រឡប់ទំាងរំភើបមកកាន់ទឹកដីអស់ វីរុស



ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី មាន ចំណង ស្ន្រោហ៍  ឆ្ល ង ទ្វីប 
ប្រោមាណ ជាង ៤ឆ្នាំ ជាមួយ នឹង បុរស រូប សង្ហា 
ជាតិ អាម្រោ រិក លោក ចូវ៉ានី អ្រោន  តូនីញ៉ូ ដ្រោល ជា 
នាយ  កប្រោតិបត្តិ និង ជាស្ថាបនិក ន្រោ ក្រោុមហ៊ុន-  
អចលន ទ្រោព្រោយ ឈ្មោះ CMS  នោះមក  កញ្ញា ទឹម 
រដ្ឋា  តារា សម្ដ្រោង ស្រោី ដ្រោល ត្រោងត្រោ  ល្រោបី រង ពាក្រោយ- 
ខ្រោសឹបខ្រោសៀវ  ពី ស្ន្រោហា នឹង បុរស ខុស  សញ្ជាតិ ជា- 
រឿយៗ   នោះ ហាក ់នៅ ពុ ំទាន ់មាន ការ នកឹនា រឿង 
ដឹក ដ្រោ គូ ស្ន្រោហ៍ ចូល រោង មង្គល ការនៅ ឡើយ ។ 

ក្រោ ពី គ្រោ ឧស្រោសាហ៍ ឃើញនាង បណ្តើរ សង្រោសារ-  
អាម្រោរកិ  របូ សង្ហា ចលូ រមួ ក្នងុ កម្មវធិ ីផ្លវូការ 
ឬ    កម្មវធិ ីសង្គម នានា  ដោយការ  បើក ចហំ 
តារា  សម្ត្រោង នងិ ម៉ដូ្រោល កញ្ញា ទមឹ រដ្ឋា 
ក ៏ ត្រោង ត្រោ បង្ហាះ របូ នងិ សរ ផ្អ្រោម ល្ហ្រោម 
បង្ហាញ ពី ភាព  សិ្នទ្ធស្នាល ជា គូស្ន្រោហ៍ - 
ព្រោល  ដើរ កម្រោសាន្ត នៅ ទី នានា យ៉ាង រីក- 
រាយ រហតូ ធ្វើឲ្រោយ មហាជន គាទំ្រោ ជរំញុ 
ឲ្រោ យ  នាង ឆប ់រសួ រាន ់ដកឹ ដ្រោគា្នា 
ចូល  រោងការ ឆប់ៗ ទៀត - 
ផង ត្រោ ខាង សម ីខ្លនួ មើល 
ទៅ ហាក់ មិន ទាន់ខ្វល់ ។

ខណៈ គសូ្រោ្នហ ៍ន្រោះ  កាន-់ 
ត  ្រោបង្ហាញ  ភាពផ្អ្រោមល្ហ្រោម - 
ខា្លាំង  ឡើងៗ ឯ ដំណឹង រៀប- 
ការ      នៅ ត្រោ បន្ដ ភាព ស្ងប ់ស្ងាត ់
ដ ដ្រោល ទើប ធ្វើឲ្រោយ   ក្រោុម អ្នក- 
សិល្រោប ៈ រួម អាជីព   មួយ ចំនួន   
បាន   សម្ដ្រោង ការ បារម្ភ  ជំនួស  - 
នាង   ព្រោះ   ខា្លាច    ដើរ ជា ន់  ដន  ផ្លូ វ  - 
ចាស  ់ នងិ ធ្វើ ឲ្រោយ ចណំង  ស្ន្រោហអ៍ាច   
បញ្ចប់ កណ្ដាល ទីដូច   មុន ទៀត   ។

ទោះជាយ៉ាងណ ក្តី កញ្ញា ទឹម-  
រដ្ឋា ហាកគ់ា្មោនការគតិច្រោើនទៅលើ
មង្គលការឆប់ៗនោះ  ទ្រោ ដោយ - 
នាង  ធ្លាប់  បង្ហើប ប្រោប់ថា នាង 
នឹង មិនបណ្ដាយ  ឲ្រោយលើស ព ី - 
អាយុ ៣៥ឆ្នាំ នោះឡើយ ខណៈ  
ដ្រោល     ឆ្នាំ ន្រោះ   នា ង  ទើប មាន វ័យ 
៣០ឆ្នាំ ដូច្ន្រោះ មានន័យ ថា  នាង 
ត្រោូវ  ប្រោើព្រោល បណ្តើ រ សង្រោសារ - 
រហូត  ដល់   ឆ្នាំ   ២០២៥ ទើប 
បាននាង សម្រោច    ចិត្ត គិត- 
រឿង ថ្ង្រោ រៀប ការ។  

 តារា សម្ត្រោង ស្រោី ប្រោប-  
សចិ  សុ ីឬ សុវីលិយ័ កញ្ញា 
ទមឹ រដ្ឋា  បាន បង្ហើប ដ្រោរ 
ថា ៖ « រឿង  រៀបការ គឺ 
នាង ខ្ញុំ  សុំមិន ទាន់ - 
បរិយយថា   យ៉ាង- 
ណ  ទ្រោ ត្រោ សុំ ទុក 
ព្រោល   វ្រោលា មួយ - 

រយៈ  ទៀត  សិន ដើម្រោបី     សិក្រោសា ស្វ្រោង យល់ 
ចិត្តគា្នា។ នាង ខ្ញុំ ក ៏សុំ មិន ទាន់  - 

កណំត ់ ព្រោលវ្រោលា យ៉ាងណ 
ថា នងឹ ត្រោវូ ដល ់ ព្រោល ត្រោវូ   

ចាត់  ច្រោង   រឿង នោះ 
ព្រោះ ថា  ព្រោល - 

ទៅ ថ្ង្រោ ខាង - 
មុខ  នោ ះគឺ- 
យើង  ពិត ជា 

មើល មិន អាច 
ឃើញ  ដ្រោរ»។
យ៉ាងណ ក្តី បើ- 

តាម  ការ តាម ដន ពី 
សម្ព័ន្ធភាព ស្ន្រោហា - 
រវង  តារា សម្ត្រោង ស្រោី  
មាន រាង ស្ល៊ីម ដ្រោល   
មហា ជន ឲ្រោយ  រហស្រោស - 

នាម ថា ជា តារា ស្រោី  
ស្វាក់ ស្ន្រោហ៍ ច្រោើន ត្រោ   - 
កន្លង  ់បរទ្រោស  កញ្ញា ទមឹ 
រដ្ឋា និង គូ  ស្ន្រោហ៍ ថ្មីជា 
បរុស  របូ សង្ហា  ជាជន ជាត ិ
អា ម្រោរកិ ដ្រោល ជា នាយក- 
ប្រោតិបត្តិ  និង ស្ថាបនិក ន្រោ 

ក្រោមុហ៊នុ អចលនទ្រោព្រោយ មយួ 
គ ឺ  លោក ចូវ៉ានី អ្រោន ត ូនី ញ៉ូ 
ពិត ជា មាន ភាព  សុីចង្វាក់ គា្នា-  
និង   បាន បង្កើត នូវ ភាព ផ្អ្រោម- 

ល្ហ្រោម  ខា្លាំង ហើ យ រក្រោសា បាន នូវ 
ចំណងស្ន្រោហ៍ខ្លួន    មាន រយៈព្រោល 

រាង យរូ ក្រោល    ជាង គ្រោ បើ ប្រោៀប ធៀប 
ទៅ នឹង ចំណង ស្ន្រោហ៍ របស់ នាង   
ជា មួយ  នឹង  អតីត សង្រោសារ  មុនៗ  
ដូចជា ជនជាតិ បា៉ាគីស្ថាន  និង-  
ប្រោសុីល   ដ្រោល មាន សម្ព័ន្ធភាព  
រយៈ ព្រោល មិនយូរឡើយ៕ 

កញ្ញាទឹមរដ្ឋានិងគូសងេសារអាមេរិក
លោកចូវ៉ានីអេនតូនីញូ៉។រូប ហ្វ្រោសប៊ុក 
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ទឹម រដ្ឋា ចង់  បន្ត បណ្តើរ  គូសង្សារ 
អាម្រិក  ពំុទាន់ គិតរឿង  រៀបការ 

www.postkhmer.com

តារាសម្តេងមូ៉ដេល
និងពិធីការិនីរាង

ស្ល៊មីកញ្ញាទឹមរដ្ឋា។
រូបថត ហុង មិនា

កីឡាករពេឿងសុជាតិបនកា្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកបេក់លានក្នងុបេភេទទម្ងន់៦០គីឡូកកេម។រូប សហ ការី

ម្ចាស់ប្ក់លាន រំភើប  ចិត្ត នឹង 
ពឹ្ត្តកិារណ៍ ប្កួត ថ្ម ីនៅ ថោន
ឈនណន

ភ្នពំេញៈ  កីឡាករ កំពុង សង 
បាន ភាព ល្រោបីល្រោបាញ ព្រោឿង សុជាតិ  
បាន បង្ហាញពី ក្ត ីរំភើប នឹង ដឹង គុណ 
ដល់   អ្នក គ្រោប់ គ្រោង  កម្ម វិធី Mas 
Fight Cambodia នៅ សង្វៀន 
ថោន បនា្ទាប់ ពី រូបគ្រោ បាន ជម្នះ ការ- 
ប្រោកួត យ៉ាង ស្វតិស្វាញដើម្រោបី កា្លាយ- 
ជា មា្ចាស់ ប្រោក់ លាន ក្នងុការ  ប្រោកួត 
មា៉ារា៉ាតុងតាមរូប មន្ត ថ្ម ីដ្រោល ទើប 
បង្កើតឡើង នៅ សង្វៀន  ន្រោះ។

ព្រោឿង សុជាតិ  បានកា្លាយ ជា 
កីឡាករ  ទី ២ ដ្រោល បានឈ្នះ ទឹក- 
ប្រោក់ សរុប ចំនួន ៥លាន រៀល  
ប្រោចំា សបា្តាហ៍ ទី ២ ន្រោះ គឺ បនា្ទាប់ ពី  
ម៉ន វណ្ណ ីដ្រោល បាន  ប្រោក់រង្វាន់ 
សរុប  ៥,៨ លាន រៀល ក្រោយ ពី  
រូប គ្រោ បាន ផ្តលួ ជី ឆយលី នៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ ព្រោត័្រោ ដោយ ប្រោើ ព្រោល ៤នាទី 
ដើម្រោបី កា្លាយជា មា្ចាស់ ប្រោក់ លាន 
កាលពីសបា្តាហ៍ ទី ១។

សម្រោប់ ការ ប្រោកួត កាល ពី ថ្ង្រោ 
អាទិត្រោយ កន្លង មក  ព្រោឿង សុជាតិ 
បាន យក ឈ្នះ ជើង ខា្លាំង ចាន់ 
សំអាត ដោយ ពិន្ទមិុនឯកច្ឆន្ទ ២-១ 
នៅ ក្នងុវគ្គ ជម្រោះុមាន  ៣ ទឹក ហើយ 
នៅ វគ្គផ្តាច់ ព្រោត័្រោ ដ្រោល  ប្រោើ រូប មន្ត 
Mas Fight គឺ  ប្រោកួត គា្នាត្រោមឹ ១ 
ទឹក មាន ៩នាទីនោះ សុជាតិ បាន 
បុក ជង្គង់ និងធក់ ចំពោះ បណ្ដាល 
ឲ្រោយ អាជា្ញា កណ្ដាល រាប់ នីម នន 
ចំនួន ២ លើក មុន ព្រោល រូបគ្រោ បាន 
មា៉ាត់ ទៅ លើ កន្ល្រោង ចាស់ ដដ្រោល 
ន្រោះ បណ្ដាល ឲ្រោយ នីម នន ដ្រោល  

ឈ្នះ ឡូញ វ៉ាន់ឌី នៅ វគ្គ ជម្រោះុ 
សន្លប់  ត្រោមឹ រយៈព្រោល ៣នាទី។

 ការ ឈ្នះ ពិន្ទ ុចាន់ សំអាត និង 
ផ្តួល នីម នន ដោយ ប្រោើ ព្រោល 
ប្រោកួតសរុប ត្រោមឹ១២ នាទី ដើម្រោបី 
បាន ប្រោក់ រង្វាន់ ៥ លាន រៀន ន្រោះ 
ព្រោឿង សុជាតិ ពិត ជា រីក រាយ  ខា្លាងំ 
ដោយ បាន និយយ ថា៖ « ខ្ញុ ំពិតជា 
រំភើបខា្លាងំ ណស់ ហើយ ការ រៀបចំ  
ឲ្រោយ មាន ការ ប្រោកួត ដណ្តើម ប្រោក់ 
លាន នៅ សង្វៀន ថោន ន្រោះ បាន 
ធ្វើ ឲ្រោយ កីឡាករ  មាន ទឹក ចិត្ត ហ្វកឹ- 
ហាត់ និង ប្រោកួត គឺ យើង វ៉្រោ គា្នា អស់ 
ពី សមត្ថ ភាព ព្រោះ  បាន ប្រោក់រង្វាន់ 
ច្រោើន»។ 

ព្រោឿង សុជាតិ បានបន្ថ្រោម ថា៖  
«ទោះ បីជា យើង ឈឺ ខ្លនួ តិចតួច 
ម្រោន បុ៉ន្ត្រោ  យើង បាន ប្រោក់ រង្វាន់ 
ច្រោើន អី៊ចឹងវ ល្អ សម្រោប់កីឡាករ។ 
មា្នាក់ ៗ  ឲ្រោយ ត្រោ ឮថា បាន  ប្រោកួត  នៅ 
ក្នងុ កម្ម វិធី ថោន គឺ គាត់ ប្រោងឹ ហាត់ 
ច្រោើន និងខំ វ៉្រោ គា្នា អស់ពី សមត្ថ ភាព 
ហ្រោតុ ន្រោះ ខ្ញុសូំមអរគុណ ដល់ អ្នក 
គ្រោប់ គ្រោង សង្វៀន ថោន ដ្រោល រៀបចំ 
ឲ្រោយមាន កម្ម វិធីន្រោះ ឡើង និងសូម 
ឲ្រោយ សង្វៀន ន្រោះមានកម្ម វិធី ប្រោកួត 
កាន់ត្រោ ច្រោើន»។

ជំុ វិញ ការ បង្កើត ឲ្រោយមាន ការ ប្រោកួត 
មា៉ារា៉ាតុងដណ្តើម ប្រោក់លាន បន្ថ្រោម 
ទៅ លើ ការ ប្រោកួត Mas Fight 
Cambodia ន្រោះ លោក គឹម 
ស្រោ៊ុនកុសល នាយក គ្រោប់ គ្រោង   
កម្ម វិធី  Mas Fight Cambodia  
នៅ សង្វៀនថោន បាន ប្រោប់ ភ្នពំ្រោញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ង្រោចន្ទ ថា៖ «កម្ម វិធីន្រោះ 

ជំរុញ ឲ្រោយ  កីឡាករ មាន ទឹក ចិត្ត វ៉្រោ 
អស់ពី  លទ្ធភាព  និង ចាញ់ ឈ្នះ 
ដោយ ល្អមើល ដ្រោល ធ្វើ ឲ្រោយ មហា 
ជន  និង អ្នក  ស្ន្រោហា វិស័យ ប្រោដល់  
គំាទ្រោ ច្រោើន និង មើល ការ ប្រោកួត 
ដោយ ជក់ ចិត្ត»។

លោក បាន បន្ត ថា៖  «បន្ថ្រោម លើ 
ន្រោះ កម្ម វិធីន្រោះជា  កតា្តា ជំរុញ លើក 
ទឹក ចិត្ត បន្ថ្រោម ដល់ កីឡាករ គុន ខ្ម្រោរ 
ទំាង អស់ឲ្រោយ   ប្រោងឹ ប្រោង ហ្វកឹ ហាត់ 
បន្ថ្រោម  ទំាង កាយ សម្រោបទា   កមា្លាងំ 
និង បច្ច្រោក ទ្រោស ពិស្រោស វ ផ្តល់ 
ឱកាស ដល់ កីឡាករ ថ្មីៗ   ក៏ដូច ជា 
កីឡាករ  មាន បទ ពិសោធច្រោើន   
អាច ចូល រួម  ប្រោកួត ដណ្តើម ប្រោក់ 
លាន  កាន់ ត្រោ ច្រោើន»។

យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ នៅ ព្រោលសួរ 
ថា តើកម្ម វិធីថ្មីន្រោះនឹង មានជា  
ប្រោចំា នៅ សង្វៀន ថោន ឬ យ៉ាង- 
ណ? លោក ស្រោ៊នុកុសល បាន 
ឆ្លើយ តប  ថា៖ « យើង កំពុង ប្រោមូល 
ព័ត៌មាន ទំាង ឡាយ ពាក់ ព័ន្ធ  នឹង 
ការ ប្រោកួត ដណ្តើម ប្រោក់ លាន  មក 
វយ តម្ល្រោ ទំាង គុណភាព ការ- 
គំាទ្រោ  និង បច្ច្រោកទ្រោស ការ រៀបចំ  
ព្រោះ  រូប មន្ត ដ្រោល យើង យក មក 
ប្រោើក្នងុ ការ ប្រោកួត ន្រោះ  គឺ ថ្ម ីសុទ្ធ- 
សធ  ដោយ ប្រោើ ច្រោបាប់ ការប្រោកួត 
២ លាយ ចូល គា្នា  គឺ ច្រោបាប់ គុន ខ្ម្រោរ  
និង ច្រោបាប់មា៉ាស់ ហ្វ្រោ អី៊ចឹង យើង  ចង់ 
ដឹង ដ្រោរ ថា ការ  ប្រោកួត ដ្រោល ប្រោើ  
ច្រោបាប់ ប្រោកួត ២ ប្រោបន្រោះមាន ការ- 
ចូល រួម គំាទ្រោពី មហាជន ដ្រោរ ឬ   
យ៉ាង ណ? បើ គំាទ្រោ យើង នឹង 
រៀបចំ ផ្រោនការ បន្ត ទៀត»៕
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