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ជបុ៉នបង្កើតAppបំពេញបំ-
ណងអ្នកខកចិត្តមិនបានរត់
ម៉ារ៉ាតុងនៅឆ្នានំេះ...ទំព័រ២២

កីឡា

 កម្មករកាត់ដេរនឹងទទួល   
$៧០ក្នងុអំឡុងពេយួរការ -  
ងារបុ៉ន្តេមិនតមេវូឲេយចូលរួម
វគ្គបណ្ដះុបណ្ដាលនោះទេ

កេមុតាមដានព័ត៌មាន 
 ក្លេងកា្លាយចាត់ការ 
 បណ្ដាញព័ត៌មានអន- 
ឡាញបានជាង១០០

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរុសកូរូ៉ណ 
នៅអាមេរិកកើនឡើងជាង១មុឺននាក់

ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពជុា-ថេ
នៅតេរកេសាបានភាពល្អបេសើេរ

ការផ្អាកពិធីបុណេយចូលឆ្នាដំើមេបីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩និងកំណត់ឲេយស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនធ្វើការធម្មតា

នាយករដ្ឋមន្តេីឲេយពលរដ្ឋយោគយល់ចំពោះ

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រនក្រប្រការផ្តល់ប្រក់
ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករកម្មការនីិកាត់- 
ដ្ររពីការទទួលបាន៦០ភាគរយ  
ក្នុងអំឡុងព្រលព្រយួរការងារមក
ទទួលបានប្រក់៧០ដុល្លារវិញ
ព្រះត្រភាគីរោងចក្រគ្មាន
លទ្ធភាពប៉នុ្ត្រមនិតម្រវូឲ្រយកម្មករ
ចលូរមួវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនោះទ្រ
ក្រយពីមានរោងចក្រជាង១០០ 
បានប្រកាសបិទទ្វារព្រយួរការងារ
កម្មករតាំងពីថ្ង្រទី៦ម្រសា។
កាលពីអំឡុងខ្រកុម្ភៈរាជរដ្ឋា- 

ភិបាលបាន...តទៅទំព័រ  ៦

 វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពៃញៈ ក្រុមការងារន្រ
គណៈកម្មការតាមដនពត័ម៌ាន
ក្ល្រងកា្លាយ ន្រក្រសួងព័ត៌មាន
បានរកឃើញនិងចាត់វិធាន-
ការលើគ្រហទំព័រហ្វ្រសប៊ុក
និងបណ្តាញព័ត៌មានតាមអន-
ឡាញបានជាង១០០ករណី
ហើយគតិចាប់តាងំពីចាប់ផ្តើម
ដណំើរការមកនងិបានសង្ក្រត
ឃើញថាការផ្រសព្វផ្រសាយព័ត៌មាន  
ក្ល្រងកា្លាយលើបណ្តាញសង្គម
ផ្រស្រងៗ ...តទៅទំព័រ  ៩

កៃុង វ៉ាសុីន តោនៈ ពលរដ្ឋ
អាម្ររិកត្រូវបានជូនដំណឹង
កាលពីថ្ង្រចន្ទថាមិនឲ្រយបន្ធូរ-
បន្ថយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធ-
ប្រឆាំងវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណ
ប្រភ្រទថ្មីខណៈមានចនំនួអ្នក-
សា្លាប់បានកើនឡើងរហតូដល់
ជាង១មឺុននាក់ មិនម្រនជា
សញ្ញាន្រសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះ
ការផ្ទុះឆ្លងរីករាលដលជំងឺកូ-
វីដ១៩នៅអាម្ររិកទ្រ។
អាម្ររិកបានផ្ទុះការឆ្លងរីក-

រាលដលម្ររោគផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូ-
ណប្រភ្រទថ្មីថាជាប្រទ្រស
មួយនៅក្នុងចំណោមប្រទ្រស
ដ្រលរងការប៉ះពាល់យ៉ាង-
អាក្រក់បំផុតនៅលើពិភព-
លោកដោយមានចំនួនអ្នក-
សា្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩
កាន់ត្រច្រើនឡើងនិងមនុស្រស
ជាច្រើនលននាក់ផ្រស្រងទៀត
កំពុងប្រឈមមុខជាមួយលទ្ធ-
ភាពន្រស្រដ្ឋកិច្ចធា្លាក់ចុះ។
អាជា្ញាធរ...តទៅទំព័ រ១៧

ម៉ៃ គុណមករ

ភ្នំពៃញៈ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនរវាងកម្ពជុានងិ
ថ្រនៅត្រមានកណំើនល្អទោះ-
បីជាប្រទ្រសថ្របានប្រកាស
បទិការធ្វើចរាចរណ៍ក្នងុប្រទ្រស 
ន្រះចាប់តាំងពីសបា្ដាហ៍មុនក៏
ដោយ។ទោះបីយ៉ាងណមន្ដ្រី
អះអាងថាការរកីរាលដលជងំឺ
កូវីដ១៩នឹងប៉ះពាល់ដល់ក្តី-
ប្រថា្នារបស់ម្រដឹកនាំប្រទ្រស

ទំង២ដ្រលចង់ឲ្រយទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វ្រភាគីឈានដល់១៥ពាន់
លនដុល្លារក្នុងឆា្នាំន្រះ។
យោងតាមកាស្រតរបស់ថ្រ

TheNationដ្រលបានរាយ-
ការណ៍កាលពីថ្ង្រទី១ខ្រម្រសា
ដោយដកស្រង់សម្តរីបស់លោក  
Keerati Rushchanoអគ្គ-
នាយកន្រនាយកដ្ឋានពាណជិ្ជ-
កម្មបរទ្រស(DFT)បានឲ្រយដងឹ
ថា ពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដ្រនជា-
មួយកម្ពុជា...តទៅ ទំព័រ  ១៣

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញៈ លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនអង្វរករពលរដ្ឋ
ឲ្រយយោគយល់ចំពោះការផ្អាក
ពិធីបុណ្រយចូលឆា្នាំ ដ្រលគ្រង
នងឹប្ររព្ធឡើងពីថ្ង្រទ១ី៣ដល់

១៦ខ្រម្រសាដើម្របីទប់សា្កាត់
លទ្ធភាពចម្លងជំងឺកូវីដ១៩  
ដោយលោកអះអាងថារាជរដ្ឋា-
ភិបាលនឹងសងចំនួន៥ថ្ង្រវិញ
នៅព្រលសមស្របណមួយ។
លោកក៏បានកំណត់ឲ្រយសា្ថាប័ន 
រដ្ឋនិងឯកជនបន្តធ្វើការធម្មតា។

ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន
ពសិ្រសពាក់ពន័្ធនងឹជងំឺកវីូដ១៩
ដ្រលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាព
ពីម្រសលិមញិលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី
បញ្ជាក់ថា៖«ឥឡូវ ខ្ញុំសម្រច
យកជម្រើសទី១វិញគឺជម្រើស
ផ្អាកចូលឆា្នាំខ្ម្ររ ហើយតម្រូវឲ្រយ

សា្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនធ្វើការ
ធម្មតាហើយរដ្ឋនឹងសងវិញនៅ
ព្រលសមស្របចំនួន៥ថ្ង្រន្រថ្ង្រ
ធ្វើការ។អ៊ីចឹងកន្ល្រងដ្រលមាន
សវុត្ថិភាពបផំតុនៅព្រលន្រះនៅ
តាមរោងចក្រនៅតាមក្រុមហ៊ុន
នៅតាមសា្ថាប័នគឺជាជម្រើស

សុវត្ថិភាពបំផុតហើយ»។
លោកហ៊នុស្រនបន្តថា៖«បើ 

ទកុបណោ្តាយឲ្រយដើរល្រងសភាព-  
ការណ៍ន្រះក្រយព្រលចូល-
ឆា្នាំខ្ម្ររ អាចនឹងមានហានិភ័យ
ខ្ពស់បផំតុ។អ៊ចីងឹទ្រសមូបងប្អនូ   
មន្ត្រីរាជការ...តទៅទំព័ រ ២

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន ថ្លៃង នៅក្នងុ សន្នសីិទកាសៃតស្ដពីី បច្ចបុៃបន្នភាព  ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ វិមនសន្តភិាព កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថតហុងមិនា



ឡុងគីមម៉ារីតា

ព្រះសីហនុៈ  កម្មករ សំ ណង់ 
ជា ជន ជាតិ ខ្មែរ   និង ចិន ជាង   
៣០នាក់   តំណាង ឲែយ កម្ម ករ 
ជាង ១០០នាក់  បាន បែ មូល ផ្តុំ 
គ្នា  តវ៉ា  កាល ព ីថ្ងែ ទ ី៦ ខែ មែ សា    
ដើមែបី ឲែយ ម្ចាស់ អគរ ជា ជន ជាតិ 
ចិន កម្ពស់ ២២ជាន់  ស្ថិត ក្នុង 
ភូមិ១   សង្កាត់ លែខ ៣  កែងុ  
ពែះ សីហនុ   ខែត្ត ពែះ សី ហនុ  
បើក បែក់ ខែ ឲែយ ពួក គត់ រយៈ- 
ពែល   ៤ ខែ   ដែល មិន ទាន់ បើក 
ជាង ១០ មុឺន ដុល្លារ  ខណៈ 
ម្ចាស់ អគរ   សនែយា ទូទា ត់ នៅ  
ថ្ងែ ទី ១២   មែសា  ខាង មុខ ។ 

អ្នក សែី  គ   សែី គុំ   ត ំណាង ឲែយ 
កម្មករ ទំាង អស់   និង ជា អ្នក បក- 
បែភា សាចិ ន  បាន បែប់ ភ្នំ- 
ពែញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងែ ទី ៦ ខែ  
មែ សា ថា  កម្មករ ជា ជន ជាត ិខ្មែរ  
នងិ ចនិ  ដែល មក ព ីផ្នែក ពតិាន   
ការ៉ូ   និង លប ថា្នាំ អគរ  បាន ធ្វើ 
ការ នៅ អគរ នែះ  តាំង ពី ខែ  
១២  ឆ្នាំ ២០១៩ រហូត ដល់ 
ពាក់ កណា្តាល ខែ មីនា ។   

អ្នក សែី បន្ត ថា   អំឡុង ពែល 
ធ្វើការ នោះ ថៅ កែ ជា ជន ជាតិ 
ចនិ   មនិ បាន បើក បែក ់ឲែយ ទាងំ- 
អស់ នោះ ទែ  ដោយ សនែយា ថា  
នងឹ បើក ឲែយ នៅ ពែល បញ្ចប ់ការ- 
ងរ   ដោយ គែន់ តែ បើក ឲែយ 
កម្មករ នូវ បែក់ សមែប់ ម្ហូប 
ប៉ុណ្ណោះ។ 

 អ្នក សែី  បាន ថ្លែង ឲែយ ដឹង ថា ៖ 

« យូរ ណាស់ ហើ យ  ដែល គត់ មិន 
បើក លុយ ពួក ខ្ញុ ំ  គឺ បើក តែ ម៉ាហូ ប ៗ    
រហតូ ដល ់កម្មករ មយួ ច ំននួ   ទៅ 
ផ្ទះ អស់  ខ្លះ  ហើយ នៅ មែការ 
កម្ម ករ  និង កម្មករ មួយ ចំនួន   
ដែល នៅ ចាំ បើក លុយ   ហើយ 
ថៅ កែ នៅ តែ សនែយា ថា  ឲែយរ ង់- 
ចាំៗ   រហូត ផ្ទុះ ការ តវ៉ា នែះ » ។ 

 លោក   មជ   ណារី   ជា កម្មករ 
សំណង់   ដែល មន សែកុ កណំើត 
នៅ ខែ ត្ត សៀម រាប បានថ្លែង ឲែយ 
ដឹង ផង ដែរ  ថា   បច្ចុបែបន្ន នែះ  
លោក  គ្មាន លុយ ទិញ បាយ 
ហូប នោះ ទែ  ពែះ ម្ចាស់ អគរ 
នែះ  មិន ពែម បើក លុយ   ឲែយ ខ្លួន  
ដែល ខំ ធ្វើកា រ ជាយូ រ ខែ ម ក- 
ហើយ ។  លោក បន្ត ថា   នៅ ពែល 
ដែល មិន បាន ទទួល បាន បែក់ 
ខែ   សូមែបី តែ គែួសារ  ស្ថិត នៅ 
សែុក កំ ណើត   ក៏ គ្មាន បែក់   
សមែប់ ផ្គត់ ផ្គង់ ជីវ ភាព ដែរ ។ 

 លោក  បាន ឲែយ ដឹង ទៀត ថា ៖ 
« ខ្ញុំ ធ្វើការ នែះ   យូរ ហើយ  បែ- 
ហែល ជា  ៦   ទៅ  ៧ខែ ហើ យ ។ 
ខ្ញុំ គ្មាន អី ទែ  មន តែ សំ ណូម ពរ 
ឲែយ ជួយ ផ្តល់ ដំណះ សែយ ឲែយ 
មែ ជាង ខ្ញុំ  ហើយ មែ ខ្ញុំ ក៏ គត់ 
មន លយុ   ផ្តល ់ឲែយ ខ្ញុ ំបន្ត ទៀត ។   
រាល់ ថ្ងែ នែះ  ខ្ញុំ នៅ ផ្ទះជួល នែះ  
ក៏ គ្មាន លុយ  បង់ ផ្ទះ ទៀត   ដល់ 
ខែ គែ ហើយ   ពែះ សនែយា មួ យ 
អាទតិែយ មនុ នោះ  ថា ដោះ សែយ 
ឲែយ  ដល់ ពែល ឥ ឡូវ នែះ   គ្មាន 
បើក សោះ» ។ 

  ថៅ កែ ជា ជន ជាតិ ចិន  ដែល 

តែូវ បាន កម្មករ ចោទ បែ កាន់ ថា   
មិន បាន បើក បែក់ ខែ ឲែយ ពួក- 
គត ់  មនិអាច រក បែភព ដើមែប ីសុ ំ
ការ អតា្ថា ធិបែបាយ បាន នោះទែ  
កាល ពី ថ្ងែ ទី ៧  ខែមែសា  ឆ្នាំ 
២០២០ ។ 

 លោក   យ៉ូវ   ខែម រា  បែ ធាន 
មន្ទីរ ការ ងរ ខែត្ត ពែះ សី ហនុ   
បាន អះអាង បែប់ ភ្នំ ពែញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ងែ ទី ៦ ខែមែសា ថា   
កែយ ការ ត វ៉ា  មន្តែី នែ មន្ទី រការ - 
ងរ  បាន ចុះ ទៅ អន្ត រាគមន៍ ។

លោក  បាន ថ្លែង ឲែយ ដឹង ទៀត  
ថា   ក្នុង នោះ ម្ចាស់ សំ ណង់ 
កម្ពស់  ២២   ជាន់  ដែល មនថៅ-  
កែ ជាជន ជាតិ ចិន នោះ  បាន 
សនែយា នឹង ផ្តល់ បែក់ ខែ ដល់ 
កម្មក រ របស់ ខ្លួន ជាង   ១០០  
នាក់ នោះ នៅ ថ្ងែទី ១២   មែសា 
ខាង មុខ ។ 

 លោក បន្ថែ ម ថា   នៅ ថ្ងែ អង្គារ 
នែះ   កម្មក រ ទាំ ង អស់  ក៏ នឹ ង មក 
ដាក់ ពាកែយ បណ្តឹង នៅ មន្ទីរ ការ- 
ងរ បន្ថែម ទៀត   ដើមែបី ឲែយ  មន្ទីរ 
បែមលូ តលួែខ តែមឹ តែវូ   នងិ បន្ត 
តាម ដាន ដែល លោក   លើក- 
ឡើង ថា  ក្នុ ង ករណី ដែល ថៅ កែ 
អគរ នែះ  មិន គោរព តាម ការ- 
សនែយាក្នុ ង ការ ដោះ សែយ ដល់ 
កម្មករ នោះ  មន្ទី រ ការ ងរ ខែត្ត   
នឹង បន្ត នីតិ វិធី ទៅតាម ចែបាប់ ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « កែមុ ការ- 
ងរ យើង   បាន កត ់ក ំណត ់ហែត ុ
អស់ ហើយ នឹង បន្ត តាម ដាន 
ទៀត   នូវ ការ សនែយា របស់ ថៅ កែ 
អគរ   ដែល ថា  នងឹ ដោះ សែយ 
ដល់ កម្មករ នៅ ថ្ងែ ទី១២ ។  
ដោយ សារ តែ ការ ដា្ឋាន សំណង់ 
នែះ   មិន ទាន់ ធ្វើ ហើយ   ១០០  
ភាគ រយ ទែ   ដូច្នែះ មិន ទាន់ មន 
ឈ្មាះ នោះ ទែ   ហើយ ក៏ មិន ដឹង 
ថា  គមែង ធ្វើអី ដែ រ » ។  

  លោក   ខែ មរា   បាន ឲែយ ដឹង ថា 
ស ំណង ់អគរ នែះ តែវូ បាន ថៅ- 
កែ ជាជន ជាតិ ចិន  បាន ជួល ពី 
ពល រដ្ឋ ខ្មែរ  ដែល ជា ម្ចាស់ ដី 
ដើមែបី  សាង  សង់  អគរ នែះ   ប៉ុន្តែ 
ព័ត៌ មន បន្ថែម ទាក់ ទង នឹង 
អគរ នែះ   មន្ទី រ ការ ងរ ខែត្ត   
កំពុង បន្ត ការ តាម ដាន ។ 

 អ្នក សែ ី  គ   សែ ីគំុ   រំពឹ ង ថា   ដល ់
ថ្ងែ កំណត់   នឹង ទទួល បាន ដំណះ- 
សែយ  ហើយ ក្នុង ករណី ម្ចាស់ 
សំ ណង់ នែះ   នៅ តែ មិន បើក បែក់ - 
ខែ ជូន  ពួក គត់ ទៀត កម្មករ ទាំង-  
អស់   នឹង បន្ត បែ មូល ផ្តុំ គ្នា ជា ថ្មី 
ទៀត   រួម ទាំង បន្ត ស្វែង រក កិច្ច- 
អន្តរា គមន ៍ព ីមន្ទរី ការ ងរ  បន្ថែម 
ទៀត ផង ដែរ ៕ 

តពទីពំរ័១...របស ់យើង ក ៏ដចូ- 
ជា កម្មករ  កម្មការិន ី មែតា្តា យោគ- 
យល់ ចំពោះការ លំបាក របស់ 
បែទែស ជាតិ  មិន មែន ការ លំ- 
បាកតែមឹ តែ របស ់រាជ រដា្ឋាភបិាល 
ទែ។  មនុសែស កាន់ រដា្ឋាភិបាល 
ទើប តែ មន  Boris Johnson 
នាយករដ្ឋ មន្តែី អង់ គ្លែស ដែល 
កំពុង នៅក្នុង បន្ទប់ សង្គែះ 
បនា្ទាន់  ICU។ ប៉ុន្តែ កែ ពី នោះ  
មែដឹកនាំ មិន ទាន់ មន អ្នក ណា 
គែះ ថា្នាក់ ទែ  តែ អ្វី ដែល គែះ- 
ថា្នាក់គឺ បែជាពលរដ្ឋ»។

លោក ដាក់ ជា សំណួរ ថា តើ 
ចាំ បាច់ សមែក ៣ថ្ងែធ្វើ អ្វី? 
នៅ ពែល ទៅ សែុក អ្នក នៅ ឯ 
សែុក ខា្លាច ឆ្លង ពី អ្នក នៅ ទី កែុង 
ហើយ អ្នក នៅ ទីកែុង ក៏ ខា្លាច ឆ្លង 
ជំងឺ នែះ ពី អ្នក នៅសែុក។ បើ 
ខា្លាច បែប នែះ លោក ថា យក ល្អ 
នៅ តែ ១ កន្លែង ទើប បែសើរ ។  
លោក ស្នើ សុំ ឲែយ ពលរដ្ឋ កាត់- 
បន្ថយ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ភូមិ- 
កំណើត  ឬ តំបន់ កមែសាន្ត នានា 
ដើមែប ីចៀស វង ការ នា ំមែរោគ ព ី
កន្លែង ១ ទៅ កន្លែង ១ទៅ នាំ 
មែរោគ មក ផ្ទះ ឬ នាំ ពីកែុង ទៅ  
ជនបទឬ ព ីជនបទ មក ទ ីកែុង ។ 
ការ ទទួល ទែវតា  អាច ធ្វើ បាន 
នៅ តាម ផ្ទះ រៀងៗ ខ្លួន ។

លោក ពនែយល់ ថា  ការ សមែច 
ផ្អាក ពិធី បុណែយ ចូល ឆ្នាំនែះ  មួយ 
ផ្នែក គឺ ដោយសារ តែ ពែល នែះ 
ពលរដ្ឋ ហាក់ ដូច ជា មិន សូវ មន 
ការ ភយ័ ខា្លាច ជងំ ឺនែះ  ហើយ  បាន- 
ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ដំណើរ ឡើង វិញ 
នៅលើ ដង ផ្លវូ  ដែល ធ្វើ ឲែយផ្លវូ ថ្នល ់
មន សភាព ស្ទះ។ 

លោក ហ៊ុន សែន បានថ្លែង 
ថា ៖«ដោយ សារទី១  គឺ ឆ្លង តិច  
ទី២  ឆ្លង ហើយ ជា វិញ ដដែល  
ដូច្នែះ មន អី ខា្លាច។ វ ខុស ពី តែូវ 
គែប់ កាំភ្លើង ១គែប់ ដួល ខ្ពោក  
ឬ គែះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍  អ៊ីចឹង 
គត ់លែង ខា្លាច។ បែហែល មក ព ី
ខ្ញុំ អំពាវ នាវ កុំ ឲែយ គត់ ខា្លាច ជែុល  
ឥឡវូ គត ់ឈប ់ខា្លាច តាម យើង។ 
ឥឡូវ ខ្ញុំ សុំ ឲែយ ពលរដ្ឋ ភ័យ ខា្លាច តែ- 
ម្ដង។ សុំ ឲែយ ពលរដ្ឋ ភ័យ ខា្លាច 
ហើយ បែកា្លាយ ការ ភ័យ ខា្លាច 
នោះ ទៅ ជាការការ ពារ ខ្លួន»។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា  កម្ពជុា 
កំពុង អនុវត្ត មុខ ពែួ ញ ៣ដើមែបី 
ទប ់ទល ់នងឹ ជងំ ឺនែះ ដោយ មខុ- 
ពែួញ ទី ១ គឺ ការ ទប់ ការ នាំ ចូល 
ជំងឺ ពី ខាង កែ។ មុខ ពែួញ នែះ  
បច្ចបុែបន្ន ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ 
ធ្វើ ការ នៅ កែ បែទែស ដែល 
កំពុង ពែយាយាម តែឡប់ មក 
កម្ពុជា វិញ។ 

បើតាម ការអះអាង របស ់លោក   
ហ៊ុន សែន  គឺមក ទល់ ពែល នែះ 
មន ពលរដ្ឋខ្មែរ តែឡប ់ពបីែទែស 
ថែ ជាង ៦មុឺន នាក់ ហើយ ។ ក្នុង 

កាលៈ ទែសៈ បច្ចុបែបន្ន  អ្នក ដែល 
ធ្វើ ការ សែប ចែបាប់ នៅ ថែ  គួរ បន្ត 
ធ្វើ ការនៅ ទនីោះ តែ អ្នក ដែល ទៅ 
ធ្វើ ការ ខសុ ចែបាប ់ដែល អាច បែឈម   
នឹង ការ អនុវត្ត ចែបាប់ របស់ ថែ  
អាជា្ញាធរកម្ពជុា គរួ សមែប សមែលួ 
ដឹក ជញ្ជូន ពួក គែ  និង មន ការ- 
តែួត ពិនិតែយ សុខភាព តែឹម តែូវ។

ដោយ យោង លើ វធិានការ ទប់- 
សា្កាត់ នែះ  លោក បាន សមែច 
ពនែយារ មិន ឲែយ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ១៥០ 
នាក ់នៅ បែទែស ម៉ាឡែសុ ី តែឡប-់  
មក កម្ពជុា វញិ  កាល ព ីពែកឹ មែសលិ- 
មិញ។ លោក ថា  ពួកគែ គួរ បន្ត 
នៅ ទី នោះ សិន។

លោក  ហ៊នុ សែន បន្ត ថា  មខុ- 
ពែួញ ទី២  ដែលកម្ពុជា កំពុង 
អនុវត្ត  គឺ ទប់ សា្កាត់ ការ ចម្លង ពី 
អ្នក កើតជងំ ឺនែះ ទៅ អ្នក មនិ ទាន ់
កើត នៅ ក្នងុ បែទែស។ វធិានការ 
ទាងំ នែះ រមួ មន ការ បទិ សាល- 
រៀន  និង ការ បិទ ទីតាំង ផែសែង- 
ទៀត  ដូច ដែល កែសួង ពាក់ ព័ន្ធ 
បាន បែកាស ជា បន្ត បនា្ទាប់  រួម- 
ទាំង ការ បញែឈប់ ការ បែមូល ផ្ដុំ 
តាម វិធី សាសនា។ ប៉ុន្តែ លោក 
ថា  នងឹ មនិ មន ការ បទិ វត្ត  ឬ បទិ 
វិហារ សាសនា នោះ ឡើយ  តែ 
ការ ថា្វាយ បង្គំ គួរ ធ្វើ នៅ តាម ផ្ទះ 
និង តាម កុដិរៀងៗ ខ្លួន។

ចំពោះ មុខ ពែួញ ទី៣  គឺ ពែយា- 
បាល អ្នក ដែល មន ជំងឺ នោះ ឲែយ 
ជាសះ សែបើយ  ដើមែបី កាត់ ផ្ដាច់ 
ការ ចម្លង ទៅអ្នក ដទែ។ លោក 
ឲែយដឹងថា  កម្ពុជា មក ទល់ ពែល- 
នែះ មន ករណី វិជ្ជមន ជំងឺ នែះ 
ក្នុង ទែង់ ទែយ តូច ដោយ សារ- 
តែ កម្ពជុា «បាន វយ តម្លែ សភាព- 
ការណ ៍តែមឹ តែវូ នងិ មន យន្តការ 
បែតិបត្តិការ រហ័ស»។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា  ការ ហាម- 
ឃាត់ នានា  នឹង មិន មន ការ- 
ផក ពិន័យ ទែ  តែ ពលរដ្ឋ គួរ 
យោគ យល់ លើ សា្ថានភាព 
បច្ចបុែបន្ន។ លោក នាយករដ្ឋមន្តែ ី
សង្កត់ធ្ងន ់ថា ៖«អ៊ីចឹង  បញ្ជាក់ 
ឡើង វិញ  អត់ មន ផក ពិន័យ 
ទែ  តែ ខ្ញុំ លើក ដែ អង្វរករ ចំពោះ 
បែជាពលរដ្ឋ របស ់យើង  ចពំោះ 

ពែះ សងែឃ  សុ ំយោគ យល ់ចពំោះ 
សភាពការណ៍ លំបាក នែះ  
ហើយ ការ យោគ យល ់ទាងំ អស ់
នោះ  គ ឺដើមែប ីសែចក្ដ ីសខុ ផ្ទាល-់ 
ខ្លួន របស់ បុគ្គល ម្នាក់ៗ  គែួសារ 
នីមួយៗ ប៉ុណ្ណោះ  មិន មែន ជា 
សែចក្ដី សុខ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ខ្ញុំ 
នោះ ទែ»។

កែសួង ការងរ   ពី មែសិល មិញ  
បាន ជូន ដំណឹង ស្ដី ពី ការ លើក- 
ពែល ឈប់ សមែក សមែប់ ពិធី- 
បុណែយ ចូល ឆ្នាំ ដែល គែង នឹង 
មន ឡើង រយៈ ពែល ៤ថ្ងែ  ចាប់ ពី 
ថ្ងែ ទី១៣  ដល់ ១៦ មែសា។

កែសួង បញ្ជាក់ថា ៖«រាជ- 
រដា្ឋាភបិាល បាន កណំត ់ចនំនួ ថ្ងែ 
តែូវ សង ការ ឈប់ សមែក 
ចូលឆ្នាំ បែពែណី ជាតិ ឆ្នាំនែះ 
ចំនួន ៥ថ្ងែ ជូន បង ប្អូន កម្មករ 
និយោជិត វិញ នៅ ពែល វែល 
សម សែប ណា មួយ។ កែសួង 
នឹង ធ្វើ ការ ជូន ដំណឹង ជា ថ្មី អំពី 
ការ ឈប់ សមែក ជំនួស ថ្ងែ 
បណុែយ ចលូ ឆ្នា ំបែពែណ ីជាត ិនែះ  
បនា្ទាប់ ពី ទទួល បាន ការកំណត់ 
កាល បរិច្ឆែទ ជាក់ លក់ ណា- 
មួយ ពីរាជ រដា្ឋាភិបាល» ។

សែប ពែល ជាមយួ គ្នា នែះ  មន្តែ ី
រាជការ នងិ កង កម្លាងំ បែដាប ់អាវធុ  
បន្ត ចូលរួម ថវិកា ក្នុង រូបភាព   ជា 
បែក់ ខែ របស់ ពួកគែ។ លោក 
ហ៊នុ សែន  បានថ្លែង អណំរ គណុ 
ចំពោះ ទឹក ចិត្ត នែះ  ប៉ុន្តែ លោក 
បញ្ជាក់ ថា  ការបរិចា្ចាគ នែះ  គឺជា 
ការ ស្ម័គែ ចិត្ត  មិន មែន ជា ការបង្ខំ 
នោះ ទែ។  លោក ឲែយដឹង ថា  គិត 
តែមឹ ពែកឹ ថ្ងែ អង្គារ មែសលិ មញិ  មន្តែ ី
រាជការ ដែល បរចិា្ចាគ បែក ់ខែ មន 
ចំនួន ១ ៥៨៦ នាក់  ហើយ ថវិកា 
សរុប ពី សបែបុរសជន មន ជាង 
១១ លន ដុល្លារ ហើយ។

លោក ហ៊ុន សែន  បញ្ជាក់ ថា 
បែក់ខែ របស់ លោក មន ចំនួន 
១០ លន រៀល  ប៉នុ្តែ បនា្ទាប ់ព ីបង-់ 
ពន្ធ អស៩់១ មុនឺ រៀល គ ឺនៅ សល ់
តែ៩ លន  ១សែន ប៉ណុ្ណោះ  ដែល 
តែូវ ចូល ទៅ មូលនិធិ បែយុទ្ធ នឹង 
ជំងឺ កូវីដ១៩  គែប់ គែង ដោយ 
កែសួង សុខាភិ បាល៕

កម្មករសំណង់ជនជាតិខ្មែរនិងចិនជាង១០០នាក់
តវ៉ាបើកបែក់ខែដែលថៅកែមិនទាន់បើកឲែយ៤ខែ

នាយករដ្ឋមន្តែីឲែយពលរដ្ឋយោគយល់...
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សមត្ថកិច្ចដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទះុ១៧គ្រាប់ពីចម្ការពលរដ្ឋ
សុទ្ធ គឹមសឿន

ព្រះវិហារ/កណ្ដាល: គៃប់- 
យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ ចំនួន 
១៧ គៃប ់ដៃល នៅ មា ន គណុ- 
 ភាព  តៃូវ បា នស មត្ថ កិច្ច នគរ- 
បាល សៃុក តៃបៃង មាន ជ័យ  និង 
មនៃ្ត ីអង្គ ការ ដោះ មនី កម្ពជុា  ចុះ 
ទៅ ដោះ ចៃញ ពីដី ចមា្កា រពល- 
រ ដ្ឋ នៅ ភូមិ មហា ផល ធំ  ឃំុ ឈាន- 
មុខ សៃុក តៃបៃង មាន ជ័យ  ខៃត្ត 
ពៃះ វិហារ ខណៈ នៅ ខៃត្តកណ្ដាល  
មន្តៃី CMA C ក៏បាន បនៃសាប 
គៃប់ បៃក១ គៃប់  ដៃល បាន 
ទមា្លាក ់ព ីយន្ត ហោះ ទម្ងន ់២៣០ 
គីឡូផង ដៃរ ។

លោក   ប៉ៃ ជិន  អធិ ការ រង ន គ រ- 
បាល សៃកុ តៃបៃង មាន ជយ័  បាន 
ឲៃយដឹ ង ពី មៃសិល មិញ  ថា កាលពី 
ថ្ងៃទី ៥  ខៃមៃសា  ថ្មីៗ នៃះ ក មា្លា ំ ង 
ជំនាញ នៃ អធិ ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល សៃុក តៃបៃង មាន ជ័យ  និង 
មនៃ្តី  ប៉ុស្តិ៍ រដ្ឋ បាល ឃុំ ឈាន មុខ   
សហ ការ ជា មួយ កៃុម ជំនាញ  
នៃ អង្គ ការដោះ មីន កម្ពុជា បាន 
ចុះទៅដោះ គៃប់  យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន- 
ទាន់ ផ្ទុះចៃ ញពីដី ចមា្កា ររបស់ 
ពល រដ្ឋ នៅទី តាំង ខាង លើ នៃះ 
បាន ចំនួន ១៧ គៃប់។

លោក បន្តថា   ក្នងុ ពៃល បំពៃញ- 
ការងារ នោះ  កៃុម មនៃ្តី បាន 
ពិនិតៃយ  និង បៃមូល យ កគៃប់ 
បាន ១៧ គៃប់  ដៃល ក្នុ ងនោះ 
មាន គៃប់ ផ្លាង បៃភៃទ ៣៧ 
មិល្លម៉ីៃតៃ ចំនួន ១៥ គៃប់ កៃបាល 

គៃប់ បៃភៃទ ៦០ មិល្ល ីម៉ៃតៃ ចំនួន 
១ គៃប់  និង បៃភៃទ គៃប់ បៃ ៤០ 
ចំនួន ១ គៃប់ ដៃល គៃប់ ទាំង - 
នោះ សុទ្ធ  តៃ នៅ  មាន គុណ ភាព។ 
   លោក ប៉ៃ  ជនិ  បាន បញ្ជាក ់ថា៖  
«កៃយ ពីទទួ លដំ ណឹង ពីព ល - 
រដ្ឋ ជាមា្ចា ស់ ចមា្ការ  ពួកខ្ញុំ បាន 
ចុះទៅ ពិនិ តៃយផ្ទាល់  ហើយ បាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ បៃប់ព លរ ដ្ឋនៅ 
តំ បន់នោះ កំុឲៃយនំា គ្នាម កជិត 
ទី តំាង មាន គៃប់ មិន ទាន់ផ្ទះុនៃះ  
 ពៃះ ខា្លាចគៃះថា្នា ក់ដលគ់ ត់។ 
បនា្ទាប់ មក យើង បាន រាយ ការណ ៍
ទៅអង្គ ការ ជនំា ញ ខា ងដោះ មីន 
មក  ជួយដោះ គៃប់ នោះចៃ ញ 

ប៉ុន្ដៃមិ នបង្ក ឲៃយខូ ចខា តសមា្ភារ 
ឬ គៃះថា្នាក់ ដល់ មនុសៃសទៃ »។ 

លោក បន្ថៃ មថា កន្លង មក នៅ 
មូល ដ្ឋានសៃ ុកតៃបៃងមា នជ័យ នៃះ 
មិន ទាន់ មាន ជន រង គៃះដោ យ- 
សា រគៃប់ យុទ្ធ ភ ណ្ឌ  មិន ទា ន់ផ្ទះុ 
ទៃ បុ៉ន្ដៃ អាជា្ញា ធរ ធ្លាប់ រក ឃើញ 
គៃប់ ដៃល បនៃសល់ទុ កពីស ម័យ- 
សងៃ្គាម ជា ចៃើន គៃប់ រួច មក 
ហើ យ ។ដូច្នៃះ អាជា្ញា ធរ នៅ តៃបន្ដ 
ផៃស ព្វផៃសា យ ពីផ ល ប៉ះពា ល់រ បស់ 
វា ដោយ  តមៃ ូវ  ឲៃយ ពល រដ្ឋ បៃញាប់ 
រាយការ ណ៍ទៅ មនៃ្តី អាជា្ញា ធរ 
ភា្លាម បៃស ិនបើបា នជ ួបបៃទះ- 
គៃ ប់មិ នទា ន់ផ្ទុះ ទាំង នោះ។ 

លោក  សុនិ  កសុល បៃធន- 
កៃមុក ម្ទៃចគៃឿ ងយុទ្ធ ភណ្ឌ  មនិ 
ទាន់ផ្ទះុ នៃអ ង្គកា រដោះ មីន កម្ព ុជា 
បៃចា ំកា រនៅ ខៃត្ត ពៃះវ ិហារខៃត្ត 
ស្ទ ឹងតៃង ខៃត្ត កៃចៃះ និង ខៃត្ត- 
បា តដ់ ំបង បានថ្លៃ ងព ីមៃសលិម ិញ 
ថា  កៃយពី ទទួល ព័ត៌ មាន ពី 
ស ម ត្ថ កិច្ច  ភា្លាម លោក និង កៃុម- 
ការងារ ៣ នាក់ ផៃសៃង ទៀ តចុះទៅ  
ដល ់ទ ីតាងំនោះ  នងិបា នបោះ- 
សា្លា កស ញ្ញាសមា្គា ល់  មុន ពៃ ល 
ដោះ គៃ ប់ ចៃ ញពី ក្នុង ដី ។

លោ កប ន្តថា គៃប់ យុទ្ធ ភណ្ឌ 
ទាំ ំងនៃះ  សទុ្ធ តៃនៅមា នគ ុណ- 
ភាព ហើយបៃ សនិ មាន គៃ យក 

វាទៅ ដំឬដុ តនោះ  វា នឹង ផ្ទះុ ជាក់ 
ជា ម ិនខាន។លោក រឭំក ឲៃយ កៃមុ 
ការ ងារធ្វើ ការ ដោយ បៃងុ បៃយ័ត្ន 
នងិ វៃច ខ្ចប ់តាម កៃបនួ ខា្នាត ដោ យ 
ដឹក ជញ្ជូន មក ដក់ បនៃសាប នៅ 
ទីសា្នាក់ កា ររប ស ់អង្គ ការ ដោះមីន 
កម្ពុ ជានៅ ទីរួ មខៃ ត្តពៃះ វិហា រ។

លោក កុសល បញ្ជាក់ ថា៖ 
«កៃមុ ការ ងារ ពួកខ្ញុ ំបៃចំា ការ តៃ 
៤ ខៃត្ត ទៃ  គឺខៃ ត្តពៃះវិ ហារ  ខៃត្ត- 
ស្ទងឹ តៃង  ខៃ ត្តកៃ ចៃះ នងិ ខៃត្ត 
បាត ់ដបំ ង ហើយ ធ្វើ ការ តាមតៃ 
ទ ទួលព័ ត៌មាន ពីអាជា្ញាធរ  និង 
ពល រដ្ឋរា យការ ណជ៍នូ ប៉ណុ្ណោះ 
ពៃះ កមា្លា ំង ជនំាញ យើង តចិ ។ 
កៃុម ការ ងារ ខ្ញុំធ្លា ប់ ជួយរំ ដោះ- 
គៃ ប់យុទ្ធ ភណ្ឌមិ នទាន់ ផ្ទះុចៃើ ន 
ករណី ហើយនៅឆ្នា ំ២០២ ០ នៃះ 
ហើយថៃ មទាំ ងមា ន ករ ណី ផ្ទុះ 
សា្លាប់  និងរបួ សទៀត ផង តៃ ខ្ញុ-ំ 
មិ ន ចាំចំ នួន ចៃបា ស់ទៃ » ។

លោ ក ហង ់នាត នាយ ប៉សុ្ដិ៍- 
ន គរបា លរ ដ្ឋបា លឃុឈំាន មខុ 
មិន អាច សុំការ បញ្ជាក់ប ន្ថៃម  
ជុវំ ិញករណនីៃះបា នទៃ កា លព ី
មៃស ិលមញិ  ដោយ ទរូសព័្ទ លោក 
មិន អាច ទាក់ ទង បាន។

ទោះ យ៉ាង ណ  លោក  សុិន 
កុសល  បា នសា កសួ រ មា្ចាស់ ចមា្ការ 
(មិន បញ្ចៃញ អត្ត សញ្ញា ណ )
បាន ឆ្លើយ ថា លោក និង ភរិយ 
បាន បើក តៃក ់ទរ័ ទៅភ្ជ ួរដ ីចមា្ការ 
ខាង កៃយ ភូមិ បៃមាណ ជា ២ 
គីឡូ ម៉ៃតៃ។លុះ ភ្ជរួ បាន  ១ជំុ    ក៏ប៉ះ 
ច ំគៃប ់នោះ  តៃព ីដ ំប ូងសា្មាន ថា 

ជា គល ់ឈើ លុះចុះ  ទៅ  ព ិនតិៃយក ៏
ឃើ ញគៃប់  ផ្លាង១ គៃ ប់ ហើយ  
បាន រា យ ការ ណ៍ ទៅ អា ជា្ញា ធរ  
ជា បនា្ទា ន់។បនា្ទាប់ ម ក អាជា្ញា ធរបាន  
ហៅ អ្នក ជំនាញ មក ជួយ ដោះ- 
គៃ ប់ នោះក៏សៃ ប់ តៃបៃ ទះឃើញ 
នៅខា ងកៃ មដី ថៃម ទៀត ដៃល 
សរុ ប មាន រ ហូ តដ ល់ ១៧ គៃ ប់។ 
   ករណី ដោយ ឡៃក មួយ ទៀត 
កាល ពី មៃសិល មិញ មន្តៃី នៃ មជៃឈ- 
មណ្ឌល សកម្ម ភាព កំចាត់ មីន- 
កម្ពុជា (CMAC) បាន ដោះ 
បនៃសាប គៃប ់បៃក ទមា្លាក ់ព ីយន្ត- 
ហោះ បៃ ភៃទ MK 82 ទម្ងន់ ២៣០ 
គីឡូ កៃម ១គៃប់  បៃកប ដោយ- 
សុវ ត្ថិភាព នៅក្នុ  ងភូ មិ ស្លៃង- 
មា  នជ័យ  ឃំុ ឈា្វាងំ  សៃកុ ពញា- 
ឮ ខៃត្ត កណ្ដាល។ នៃះ បើ តាម 
ទំព័ រហ្វៃស បុ៊ក លោក  ហៃង  
រតនា  នា យក CMAC កាល ពី 
មៃសិ លមិ ញ។ 

លោក  ហៃង  រតនា បាន កោត- 
សរ សើរ មន្តៃីជំ នាញ ចំពោះ 
កា របៃើ បៃស់ អា វកៃះ  និង មួក- 
សុ វត្ថិ ភាពកា រ ពា រខ្លួន ពី គៃប់- 
រំសៃវ ជា មួយនឹ ងការ បៃើ បៃស់ 
មា៉ាស់  និង កៃមា ខៃ្ម ការ ពារ អា - 
មៃ រោគច ងៃកូ វីដ១៩ ។

លោក ថា៖ « ជងំ ឺ កវូ ីដ ១៩ ព ិត ជា 
គ ំរា មកហំៃ ងយើង មៃន  ប៉នុ្តៃ យើង 
មិន ចុះញ៉ ម ឈ ប់ ធ្វើ កិ ច្ចបៃតិ ប តិ្ត- 
ការ រ ប ស់ យើង ដោយ សា រ ការ - 
គំ រាម រ ប ស់ វា ទៃ   យើងប ន្តកិច្ច ការ- 
យើងជា  ធម្ម តាសមៃប់ សៃ ចក្ត ីសុ ខ 
និ   ងសុ វ ត្ថភិា ពស ង្គម ជាតិ»៕

មន្ត្រជំីនាញ  CMAC បន្រសាបគ្រប់ដ្រលទម្លាក់ពីលើយន្តហោះនៅខ្រត្តកណ្ដាល។ រូបថត  CMAC

រី សុចាន់

ភ្នពំ្រញៈ មន្តៃី ជាប ់កចិ្ច សនៃយា 
ទាំង  ៥១០  នាក់ របស់   គ.ជ.ប 
ដៃល តៃវូ បា ន  ជៃើស រីស រួចរា ល់  
កាលពី ពាក់ កណ្ដា ល  ខៃ មីនា 
បាន ឲៃយមក បមៃើ ការងារ បោះ- 
ឆ្នាតនៅតាម រាជធន-ីខៃត្តម ិន  
ទាន់ តៃូវ បា ន  បណ្តុះ បណ្ដាល 
សមត្ថ ភាព នៅ ឡើយ ទៃដោយ-  
សារ កា រ ពិនិតៃយ បញ្ជ ីនិង ការ ចុះ ឈ្មា ះ    
បោះ  ឆ្នាត បៃចំា ឆ្នានំៅ ឆ្នា ំ២០២០ 
នៃះ   អា  ច នឹ ង តៃូវ លើក ពៃល 
ពីពៃះ  តៃ ការ   រីករាល ដល នៃ  
ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ហងៃស ពុទា្ធា សមាជិក 
និង ជាអ្នកនំា ពាកៃយ គ.ជ.ប បា ន   
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា គ.ជ.ប មិនទាន់ អាច 
បញ្ជាក់  កា ល វិភាគ នៃ ការ - 
បណ្តុះបណ្ដាល នៃះ បាន នៅ 
ឡើយទៃ  ដោយសារ ការ ពិនិតៃយ  

និង ការចុះ ឈ្មាះបោះ  ឆ្នាត  
អាច ពនៃយារពៃល រហូត ដល់ ខៃ 
តុលា។ លោក  ថ្លៃង ថា៖ «យើង 
អត់ ទាន់ ចៃបាស់ ។ អ៊ីចឹង សួរ 
ពៃល វៃលា  ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ឆ្លើយ 
បាន ហើយ ក៏ មិន ទាន់ មាន    
អ្នក ណ អាច ឆ្លើ យ   បាន ដៃរ»។

លោក ថ្លៃងថា នៅ ពៃល ដៃល 
គ.ជ.ប សមៃច   លើក ពៃលបៃប 
នៃះ  មន្តៃី ដៃល ទើប តៃូវ បាន 
ជៃើស រីស នៃះ  ក៏ មិន ទាន់ អាច  
មក បំពៃញ ការ ងារ បាន នៅ  ឡើ យ -  
ដៃរ  ។ ការជៃើស រីសមន្តៃ ីកិច្ច - 
សនៃយា នៃះ  គ ឺដើមៃប ីឱៃយ ដណំើរការ 
ការ បៃពៃឹ ត្ត ទៅ នៃ ការ ពិនិតៃយ 
បញ្ជី  និង ការ ចុះឈ្មាះ បោះ - 
ឆ្នាត ឆ្នាំនៃះ។

លោក ហងៃស ពុទា្ធា  បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ទី១ យើង បៃឡង ជៃើស រីស 
ពួក គត ។់  បាន ពួកគត់ ហើយ  
យើង ធ្វើ ការ បណ្តះុ បណ្ដាល ។ 
បនា្ទាប់ ពីប ណ្តះុ បណ ្ដាល ហើយ  

គត់ ទៅ ធ្វើការ បណ្តះុ បណ្ដាល 
បន្ត ទំាងការងារ ជៃើសរីស ទំាង 
ការងារ បណ្តះុ បណ្ដាល  សមៃប់ 
កៃមុ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត តាម 
ឃំុ  សងា្កាត់ នីមួយ ៗ ។ 

បើ តាម លោក ហងៃស ពុទា្ធា កា រ  
បណ្តុះបណ្ដាល នៃះ  គឺជា រឿង 
ចាំបាច់ ដៃល  គ.ជ.ប  តៃូវ តៃ  ធ្វើ 
ឡើង សមៃប់ មន្តៃី ទាំង នោះ  
បើ ទោះ បី ជា  ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ១ ឆ្នាំ  
នីតិវិធី នៅ ដដៃលក៏ ដោយ  ក៏ 
ប៉ុន្តៃ  មាន ចំណុច ខ្លះ  មាន ការ- 
បៃ បៃួល។ 

លោក បាន  ថ្លៃងថា ការ ទទលួ 
ខុសតៃូវ របស់  គ.ជ.ប គឺ រៀបចំ 
ឱៃយ ដណំើរ បៃពៃតឹ្ត ទៅ ជា បៃកៃត ី
នៃ ការ ចុះឈ្មាះបោះ ឆ្នាត  ហើ យ  
មន្តៃ ីជាប ់កចិ្ច សនៃយា នៃះតៃវូ បា ន 
ជៃើសរីស  ដោយគ.ជ.ប គឺ ជា 
កមា្លាងំ បំពៃ ញបន្ថៃមដើមៃបី ធនា 
បាន ការ ពិនិ តៃយ  បញ្ជ ី និង ការ ចុះ 
ឈ្មាះ បោះ ឆ្នា ត បៃចាំ ឆ្នាំ ។ 

លោកបាន ថ្លៃង ទៀត  ថា៖  
« ការ បៃពៃឹត្ត ទៅនៃ ការ បៃឡង 
ជៃើសរសី នៃះ  គ ឺមាន តមា្លាភាព 
ពៃញ ទី  បាន ន័យ ថា អ្នក ដៃល 
ចៃះ គឺជាប់។ អ្នក ដៃល មិនមាន 
សមត្ថភាព  ឬក៏ សមត្ថភា ព បន្ត -  

បនា្ទា ប ់នៅ ខាងកៃម គ ឺ គ.ជ.ប  
ធ្វើ ការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ខា្លាំង ទៅ លើ 
បទ ពិសោធ ទៅ លើ ចំណៃះ ដឹង  
ដៃល មាន  ហើយ និង ទៅ លើ 
សា្មារតី ទទួល ខុសតៃូវការងារ  
ផងដៃរ»។

គ.ជ.ប បាន បង្កើត អនុ គណៈ- 
កម្មការ ចំនួន១៣ សមៃប់ ការ- 
ជៃើស រីស មន្តៃី ជាប់ កិច្ច សនៃយា 
នៃះ ដើមៃបី រៀបចំ ការ បៃឡង នៅ 
តាម លៃខា ធិការ ដ្ឋាន  រាជ ធនី 
ខៃត្ត រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នាត៕

ប្រក្ខ ជនដ្រល ចូល រួម ប្រឡង ធ្វើ ជា មន្ត្រ ី គ.ជ.ប កាលពី ថ្ង្រ ទី១៤ ខ្រ មីនា ឆ្នា២ំ០២០  ។ រូបថត គ.ជ.ប

មន្ត្រាជីាប់កិច្ចសន្រាយា៥១០នាក់របស់គ.ជ.បមិនទាន់ទទួលបានការបណ្តះុបណ្ដាលដោយសារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
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អាជ្ញាធរជតិអប្សរាកំពុងបន្តជួសជុលហ្ដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនៅឧទ្យានជតិអង្គរ
វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ កៃមុ ការងារ រប ស ់
នាយក ដ្ឋាន អភិរកៃស បៃសាទ  
ក្នងុ ឧទៃយាន ជាត ិអង្គរ នងិ បរុា ណ- 
វិទៃយាបងា្ការ នៃ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃស រា  
កំពុង បន្ត រៀបចំ និង ជួស ជុល 
ហៃដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ  បៃព័ន្ធ ផ្លូវ - 
ថ្នល់ សួនចៃបារ បៃព័ន្ធទុយោ 
បាញ់ ទឹក កមៃល ឈើ តាម ផ្លូវ 
ដើរ  និង ការ ជួ ស  ជុល បៃង្គ បៃ - 
សាទ នានា ក្នុងបរិវៃណ តំបន់ 
អង្គរ ដើមៃប ីធ្វើ ឱៃយ ទរីមណយីដ្ឋាន 
ដ៏លៃបី លៃបាញ មួយ នៃះ  រឹត តៃ 
មាន ភាព ទាក់ទាញ ដល់ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ បន្ថៃម ទៀត  ។ 

លោក ឡុង កុសល អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា បាន 
ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  កាល ពី 
ថ្ងៃ អងា្គារ មៃសិល មិញថា មាន កិច្ច - 
ការងារ ជា  ចៃើន  ដៃល អាជា្ញាធរ  
ជាត ិអបៃសរា  កពំងុ តៃ ប ន្ត ធ្វើ  ក្នងុ 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  ក្នុង នោះ មាន  
ការ  ងារ លើក កម្ពស់ សោភណ - 
ភាព បៃង្គ បៃសាទ និង  បរវិៃ ណ  
ជុំវិញ បៃសាទការងារ ផ្នៃក 
បរិសា្ថា ន  ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱៃយ 
រមណីយដ្ឋាន តាម បៃង្គ បៃសា ទ  
មានភាព បៃតង ការ រៀប ចំ 
ជួសជុល ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  
ទទូៅ ក្នងុ បរវិៃណ បៃសាទ អង្គរ 

ជាដើម ។ 
លោក  ថ្លៃង ថា ៖«ក្នុង អំឡុង- 

ពៃល នៃះ យើង កពំងុ សមៃកុ ធ្វើ 
កិច្ច ការងារ ជាចៃើន នៅ តំបន់ 
អង្គរ នៃះ ។ យើង ក៏កំពុង រៀប ចំ 
កៃ លម្អ បៃពន័្ធ រដំោះ ទកឹ នៅ មខុ 
បៃសាទ អង្គរ ដំ កូនឈើ ដំ - 
ស្មៅ និង រៀប ចំ បៃព័ន្ធ សៃច- 
សៃពទកឹ នៅ ក្នងុ បៃសាទ  ដើមៃបី 
ឱៃយ មាន ភាព បៃតង ទាំង ខៃ- 
បៃំង  និង ខៃ វសៃសា ជាដើម »។

លោក កសុល បាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
បច្ចុបៃបន្ន បៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ថ្នល់ ជា ចៃើន ក ន្លៃង 

និង ចៃើន គីឡូម៉ៃតៃ   តៃូវ បាន 
អាជា្ញាធរ អបៃសរា បាន រៀប ចំជួស - 
ជុល រួចរាល់ ក្នុង នោះ ក៏មាន ការ- 
រៀបចំ ផ្លូវ សមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ជិះកង់ ផងដៃរ ។ ចំណៃកការ- 
ងារ ជសួ ជលុ បៃសាទ បច្ចបុៃបន្ន 
កៃុម ការងារ កំពុង បន្ត ជួស ជុល 
បៃង្គ បៃសាទ  នៅ កណា្ដាល 
សៃះ សៃង់ និង ទើប តៃ បាន បញ្ច ប់ 
ការ ជួស ជុល នៅ បៃសា ទ អក - 
យំ និង កំពុង បន្ត សា្តារ សៃះ ទឹក 
ខាង ជើង  នៃ បៃសាទ អង្គរវត្ដ 
ផង ដៃរ ។ 

លោក  បញ្ជាកថ់ា ៖«តាម ផ្នៃក 

រៀង ៗ ខ្លនួ គឺ យើង កំពុង តៃ យក - 
ពៃល នៃះ មមាញឹក ក្នងុ ការ ជួស - 
ជុល រៀបចំ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  
នានា  ក្នុង  បរិវៃណ តំបន់ អង្គរ ។ 
យើង ឃើញ ថា  បច្ចបុៃបន្ន នៃះបើ - 
ទោ ះ  បី ជា មាន បញ្ហា ជា ករ ណី  
បៃឈម ក៏ប៉ុន្ដៃ យើង ក៏ បៃ- 
កា្លាយ វា ទៅ ជា ឱកាស  ក្នុង ការ- 
រៀប ចំ កិច្ច ការងារ  ឱៃយ បាន ល្អ- 
បៃសើរ  នៅពៃល ដៃល បញ្ហា 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ថម ថយ ទៅវិញ 
យើង នងឹ មាន លទ្ធភាព ក្នងុ ការ- 
រៀប ចំ ការងារ អភិរកៃស រមណី យ - 
ដ្ឋាន អង្គរ នៃះ  ឱៃយ បាន ល្អ បៃសើរ 

តៃ ម្ដង »។
កៃមុ ការ ងារ របស់ នាយក ដ្ឋា ន  

អភិ រកៃស បៃសា ទ ក្នងុ ឧទៃយា ន អង្គ រ  
និង បុរាណវិទៃយាបងា្ការនៃ អាជា្ញា - 
ធរ  ជាតិ អបៃសរា កាលពីថ្ងៃ អងា្គារ 
មៃសិល មញិ   កពំងុ រៀប ច ំកមៃល 
ឈើ ថ្មើរ ជើង ក្នុង បរិវៃណ បៃ - 
សា  ទ អង្គរ វត្ត ។ 

 លោក កុសល  ឱៃយ ដឹង ថា ការ- 
រៀប ច ំជសួ ជលុ កមៃលឈើថ្មើរ- 
ជើងនៅក្នុងបរិវៃណបៃសាទ
អង្គរវត្ត តៃូវ បាន  ជួស ជុល 
ដោយ  អនុ វត្ត ជា បៃចាំ  ដើមៃបី   
លើក តម្លៃ រមណីយ ដ្ឋាន អង្គរ 
និង  បង្ក ភាព ងាយ សៃួល  ដល់ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទសៃសនា បៃសាទ ។

បើ  តាម របាយការណ៍ របស់ 
អាជា្ញាធរ អបៃសរា ក្នុង រយៈ ពៃល 
៣ខៃ ដើម ឆ្នាំ ២០២០  អាជា្ញា ធរ- 
ជាតិ អបៃស រា  បាន ចូល រួម សង់ 
បង្គន ់អនា មយ័ ជនូ ពលរដ្ឋ បាន 
ចំនួន ៧០ បង្គន់ ផង ដៃរ ដើមៃបី 
គិតគូរ ពីបញ្ហា សុខភាព របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ តំបន់ រមណី យ - 
ដ្ឋាន អង្គរ ។ របាយ ការណ៍ នៃះ  
បញ្ជាក់ថា តាំង ពីឆ្នាំ២០១៨ 
រហូត មកដល់ បច្ចុបៃប ន្ន  អាជា្ញា ធរ- 
ជាតិ អបៃសរា  បាន ចូល រួម ថវិ កា 
ប ដិភាគ ដើមៃបី សង់ បង្គន់ អនា - 
ម័យ ជូន បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង រម- 

ណី យ ដ្ឋាន អង្គរ បាន ចំនួន 
១២   ០០បង្គន់រួច ហើយ។ 

លោក កៃវ វណ្ណថន អគ្គនា - 
យក រង នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន 
អនោ្តា  បៃវៃសន៍ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ថា 
អ្នក ទៃសចរ ចូល-ចៃញ កម្ពុជា 
ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃទី ១ ខៃម ករា ឆ្នាំ 
២០២០ ដល ់ថ្ងៃទ៥ី ខៃមៃសា 
ឆ្នាំ២០២០មាន ចំនួន ៩១០  
៤២០នាក់។

គួរ បញ្ជាក់ថា  រដ្ឋាភិបាល 
កម្ពុជា បាន សមៃច អនុញ្ញាត 
ឱៃយ ទៃស ចរ បរទៃស  ដៃល បាន 
មក ដល់ កម្ពុជា  កៃយ ថ្ងៃទី ១  
ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល 
ជាអ្នកកានទ់ដិ្ឋាការ ទៃសចរណ ៍
(Visa T) អាច បន្ត សា្នាក់ នៅ 
ត ទៅ ទៀត បាន  រហតូ ដល ់អាច 
មាន  លទ្ធភាព តៃ ឡប់ ទៅ បៃទ ស  
ខ្លនួ វញិ បាន  ដោយ មនិ មាន ការ- 
ផាក ពិន័យ ឡើយ ខណៈ ដៃល 
ជើង ហោះ ហើរ ទៅ កាន់ បណា្ដា 
បៃទៃស ជា ចៃើន  តៃូវ បាន បិទ  
ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល ដល 
នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ។  នៃះ បើ តាម 
លខិតិ    របស ់កៃសងួ ការ បរ ទៃស  
នងិ សហ បៃត ិបត្តកិារ អន្តរ ជាត ិ
កម្ពុជា  ដៃល  ចៃញ ផៃសាយ កាល 
ពី ថ្ងៃសុកៃ  ទី៣  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០ ៕

ផ្លវូ ដើរក្រាល ឈើ  នៅ ក្នងុ តំបន់ អង្គរ  កំពុង ត្រាវូ បាន ជួស ជុលកាលពីម្រាសិល មិញ    ។ រូបថត អាជា្ញាធរ ជាតិ អបៃសរា 

កម្មករកាត់ដ្រនឹងទទួលបាន...
តពីទំព័រ ១...សមៃចឲៃយ រោង- 
ចកៃ កាតដ់ៃរ  ចៃញ  ៤០%  ហើយ 
រាជរដ្ឋាភិបាល  ចៃញ  ២០%  នៃ 
បៃក់ខៃ អបៃបបរមា  ១៩០ ដុល្លារ  
ដៃលយ៉ាង ហោចណាស់ កម្មករ 
មា្នាក ់ នងឹ ទទលួបាន  ១១៤ដុល្លារ  
កៃយពី រោង ចកៃ បៃកាស ពៃយួរ 
ការងារ  ហើយ ពួកគៃ តៃូវ បំពៃញ 
កាតព្វកិច្ច  ក្នុងការ ចូលរួម វគ្គ- 
បណ្តុះបណា្ដាល  ដៃលរៀបចំ 
ដោយ កៃសួង ការងារ។

ប៉នុ្តៃ លោក ហ៊នុ សៃន   ថ្លៃង ក្នងុ 
សន្និសីទ សារព័ត៌មាន  នា វិមាន- 
សន្តិភាព  ពី មៃសិលមិញថា  រដ្ឋាភិ- 
បាល បាន សមៃច នូវ របៀប ថ្មី  
ដោយបាន កៃបៃ ឲៃយមា្ចាស់ រោង- 
ចកៃ ចៃញ តៃ៣០ ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ  
ហើយ រដ្ឋាភិបាល  នឹងជួយ ចៃញ 
៤០ ដលុ្លារ វញិ។ លោក អះអាងថា  
ការធ្វើ យ៉ាង ដូច្នៃះ  គឺជា ទង្វើ 
មនុសៃស ធម៌។

លោក បញ្ចាក់ថា ៖«មា្ចាស ់រោង- 
ចកៃ  មិនមាន លទ្ធភាព ទៃ។អ៊ីចឹង 
ឥឡូវនៃះ រដ្ឋ ចៃញ ៤០ដុល្លារ  ឯ 
មា្ចាស់ រោងចកៃ ៣០ ដុល្លារ។ 
អ៊ីចឹង កម្មករ មា្នាក់  ទទួលបាន- 
អត្ថបៃយោជន៍  ៧០ ដុល្លារ  ដៃល 
មុន នៃះ  គិតថា  នឹង ទទួល បាន- 

(ជាង១០០)ដុល្លារ  ប៉ុន្តៃ ខាង 
រោងចកៃ គ្នា រត់ មិនរួច  ហើយ បង្ខំ 
តទៀត ក៏ មិនបាន ដៃរ»។ 

លោក ថា នៅពៃល មានការ កៃ បៃ   
ការទទួល បាន បៃក់ ឧបត្ថម្ភ  តិច 
ជាងមនុ វញិ នោះ  នងឹ មនិតមៃវូ ឲៃយ 
កម្មករ ទាំងអស់ តៃូវ បំពៃញ កាត ព្វ- 
កិច្ច ចូលរួម វគ្គ បណ្តុះ បណា្ដាល  
តាម ការកំណត់ នោះ ទៃ។ លោក 
ថ្លៃងថា ៖«ដោយសារតៃ បញ្ហា 
វាកើត ឡើង របៀប នៃះ  គឺ កម្មករ 
មា្នាក ់នងឹទទលួ បានតៃ ៧០ [ដលុ្លារ] 
ទៃ  ប៉ុន្តៃ មិនតមៃូវឲៃយ កម្មករ ទៅ ធ្វើ- 
ការ ហ្វឹកហាត់ ដូច ពៃល មុន ទៃ។  
ពៃល មនុ ថា  អ្នកឯង ទទលួបាន  គ ឺ
តៃវូ ទទលួការ ហ្វកឹហាត៤់ខៃ  នងិ 
តៃៀម  ២ខៃ ទៀត។ ប៉ុន្តៃ មិនអាច 
ធ្វើទៅ បាន ទៀត ទៃ  ដោយសារតៃ 
យើង  បានបទិ អស ់ហើយ  កន្លៃង 
បណ្តុះ បណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ»។ 

គិត តៃឹម ថ្ងៃទី៦  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០  លោក នាយករដ្ឋមន្តៃី 
ហ៊ុន សៃន  បានបៃកាស ថា  នៅ 
ទូទំាង បៃទៃស  មានរោង ចកៃ 
កាត់ដៃរ ជាង ១០០ រោងចកៃ 
ហើយ  បានបទិ ទា្វារ  ដោយសារតៃ 
ខ្លះ ខ្វះ វត្ថុធាតុ ដើម  និង ខ្លះទៀត  
មិនមាន អ្នក បញ្ជា ទិញ។ ប៉ុន្តៃ 

លោកថា  មិនមាន ចំនួន កម្មករ 
កាត់ដៃរ ចៃើន នាក់  ដៃលតៃូវ 
បាត់បង់ ការងារ នោះ ទៃ។

លោក បន្ថៃមថា ៖«បើសិនជា 
សកម្មភាព អូសបនា្លាយ ពៃល វៃង  
កម្មករ  របស ់យើង បាតប់ង ់ការ ងារ   
ធ្វើ  ជមៃើស របស ់យើង  គ ឺខសុ ប្លៃក  
ពី សហគមន៍ អឺរ៉ុប  ដៃល តាំងពី 
ជដីនូ ជតីា  របស់ ពកួគៃ  គ ឺសុទ្ធតៃ 
ជាកម្មករ។ ឯ កម្មករ ក្នុង បៃទៃស 
របស់ យើង  គឺ មិនទាន់ ផា្តាច់ខ្លួន ពី 
កសិករ នៅ ឡើយ ទៃ។ ដោយសារ 
កម្មករ យើង  នៅ ផៃសាភា្ជាប់ ជាមួយ 
ឪពកុ មា្តាយ របស ់ពកួគៃ  នៅ ឡើយ  
ហៃត ុដចូ្នៃះ ហើយ យើង នងឹ តមៃង ់
ទសិ សមៃបឲ់ៃយ អ្នកដៃល បាតប់ង ់
ការងារ ក្នុង វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម  
តៃឡប ់ទៅ ចលូរមួ ជា កមា្លាងំ ពល- 
កម្ម ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម វិញ»។

ការធ្វើ បៃបនៃះ  លោក ហ៊នុ សៃន 
ថា គឺជា ជមៃើស របស់ កម្ពុជា  ក្នុង 
រយៈពៃល វៃង  ពៃះ កម្ពុជា  គ្មៅន 
បៃក់  គៃប់គៃន់ សមៃប់ ផ្គត់ផ្គង់ 
ដល់ កម្មករ ជារៀង រហូត នោះ ទៃ  
ហើយ ក្នងុ ពៃល នៃះគ ឺតៃវូ ធ្វើ  យ៉ាង-   
ណា  ឲៃយ កម្មករ ទាងំ អស ់ ងាក មក 
ចាប់ យក របរ កសិកម្ម ឡើង វិញ។

លោក ម៉ៃ ចាន ់ កម្មករ រោងចកៃ 
នៅ តំបន់  7NG  ដៃល រោងចកៃ  
តៃវូបាន បៃកាស ពៃយរួ ការងារ រយៈ- 

ពៃល ២ខៃ មក ហើយ បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិលមិញថា  ក្នុង អំឡុង - 
ពៃលនៃះ  បៃក់ ឧបត្ថម្ភ  ដៃល 
ទទលួ បាន បៃមាណ ៦០ ភាគរយ  
គៃួសារ លោក ចាយ វាយ  និង បង់ 
ធនាគរ មិន គៃប់ ផង។ លោក 
បន្តថា  ចុះ ទមៃំទទួល បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភ តៃ ៧០ ដុល្លារ  តើ លោក  
នឹង តៃូវ ដោះសៃយ យ៉ាង ណា។

លោក ម៉ៃ ចាន់  និយយថា ៖ 
« កន្លង ទៅ  ខ្ញុ ំបានស្វៃងរក ការងារ 
បនា្ទាប ់បនៃស ំដើមៃបី ទទលួបាន ចណំលូ   
បន្ថៃម សមៃប់ ចាយ វាយ និ ង 
ដោះ បំណុល  ប៉ុន្តៃ ការងារនៃះ  
មនិ ជាប ់លប ់ទៃ។ ខ្ញុ ំបារម្ភ ណាស ់ 
តៃ មិនដឹង ធ្វើ ម៉ៃច  បើ គៃប់គ្នា  ជួប 
បញ្ហានៃះ ទាំងអស់ គ្នា។ ខ្ញុំ តៃូវ 
មាន កូន ២នាក់ ក្នុង បន្ទុក  ដូច្នៃះ  
ខ្ញុំ តៃូវតៃ ខំ រក ការងារ បន្ថៃម ទៀត  
ដើមៃបី បានចំណូល ចៃើន ជាងនៃះ  
ពៃះ ពៃលនៃះ  លំបាក ណាស់  
ហូប មិន គៃន់ ទៃ»។

លោក បា៉ាវ សុីណា  បៃធាន 
សហជីព ចលនា កម្មករ  លើក- 
ឡើងថា  ការសមៃច បៃបនៃះ  គឺ 
ធ្វើឲៃយ កម្មករ ខាតបង់  ពៃះ តាម- 
ចៃបាប ់ នយិោជក មានភារកចិ្ច ខ្ពស ់ 
ក្នុង ការទទួល ខុសតៃូវ ចំពោះ 
បញ្ហា ទាំងនៃះ  ប៉ុន្តៃ បៃរជា រដ្ឋាភិ- 
បាល  ជា អ្នក រា៉ាប ់រង ខ្ពស ់ទៅ វញិ។ 

លោក បានបន្តថា  ក្នុង អំឡុង- 
ពៃលដៃល រោងចកៃ មួយចំនួន  
បានទទួល ផល បៃយោជន៍ ដ៏ 
ចៃើន លើសលប់  ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ  
បៃរជា បៃើ លៃស  មិនអាច រា៉ាប់រង 
បន្ទុក ទាំង នៃះ។

លោក ចោទ ជាសណំរួ ថា ៖«បើ 
កម្មករ ងាកមក ធ្វើ កសិកម្ម ដៃល 
ឲៃយ គត់ ផ្តាត មកលើ វិស័យ នៃះ 
ទាំងអស់ គ្នា  តើមាន ទីផៃសារ ដៃរ 
ឬទៃ ? ដៃល ពបិាក  បើ កាលណា  
ពលរដ្ឋ ងាកមក ដំ កាន់តៃ ចៃើន  
នឹង ធ្វើឲៃយ ផលិតផល ចុះ ថោក។ 
ប៉ុន្តៃ បើសិនជា  គត់ ដំ សមៃប់ 
ផ្គត់ផ្គង ់ក្នុង គៃួសារ នោះ  មិនជា 
បញ្ហា ចោទ ប៉ុនា្មៅន ទៃ  ប៉ុន្តៃ បើ ដំ 
សមៃប់ ទីផៃសារ នោះ  អាចនឹង 

មិនអាច ធ្វើ ការបៃកួត បៃជៃង 
ជាមួយ ទីផៃសារ គៃ បាន ទៃ»។

កៃពី លើកឡើង បៃបនៃះ  
លោក បា៉ាវ  សុីណា  សំណូមពរ 
ដល់ រដ្ឋាភិបាល  គួរ ចូលរួម 
បញ្ចុះ  តម្លៃ ទំនិញ  ជាពិសៃស 
ម្ហូបអាហារ នៅលើ ទីផៃសារ  និង 
ជួយ សមៃល បន្ទុក បំណុល 
ដៃលកម្មករ កំពុង ជំពាក់ ធនា- 
គរ  សៃបពៃល បៃក់ដៃល 
កម្មករ  ទទលួ បាន  មនិអាច ជយួ 
អ្វីបាន ចៃើន នោះ។  

លោក កាងំ ម៉នូកីា  អគ្គលៃខា- 
ធិការ រង  សមាគម រោងចកៃ 
កាត់ដៃរ នៅ កម្ពុជា (GMAC) 
កាលពី មៃសិលមិញ  មិនអាច សុំ 
អតា្ថាធិបៃបាយ បាន ទៃ៕

កម្មកររោងចក្រាច្រាញពីធ្វើការ  នៅផ្លូវវ្រាងស្រាង កាលពីថ្ង្រាទី២៤  មីនា។ រូប ហុង មិនា 
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សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាន អាល់កុល ជ្រាល និងសម្ភារផលិតក្ល្រាងក្លាយចំនួន៣តោន
ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ  អាល់ កុល ក្លៃង ក្លាយ  និង  
ជៃ ល  រួម ទាំង សម្ភារ ផៃសៃងៗ ដៃល បៃើ 
សមៃប់ ផលិត អាល់ កុល ក្លៃង ក្លាយ 
មនិ មន លខិតិ អន ុញ្ញាត ចនំនួ ៣ តោន  
តៃវូ បានសមត្ថ កិច្ច បង្កៃប  បានជាថ្មពីី  
ឱសថ សា្ថាន នានា   ក្នងុ រាជ ធានី ភ្នពំៃញ 
ខណៈម្ចាស់ ទីតំាង ចៃក ចាយ អាល់ កុល 
ក្លៃង ក្លាយ ធំៗ ៣ កន្លៃង តៃូវ បាន មន្តៃី 
កោះ ហៅ ឱៃយ ចូល បំភ្លឺ ។ 

 តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ អគ្គ នា- 
យក ដ្ឋាន ករពារ អ្នក បៃើ បៃស់  កិច្ច- 
ករ បៃកួត បៃជៃង  និង បង្កៃប ករ ក្លៃង- 
 ប ន្លំ ( ក . ប . ប ) នៃ កៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម 
បាន ផៃសាយ ថា  អាល់ កុល និង ជៃ ល 
រួមទំាង សម្ភារ ដៃល គ្មាន លិខិត អនុ ញ្ញាត 
ទាំង នៃះ  តៃូវ បាន បង្កៃប ក្នុង ពៃល 
យុទ្ធ នាក រតៃតួ ពិនិតៃយ គុណ ភាព អាល់- 
កុល  អង្កៃត តម្លៃ ម៉ាស់  និង ស្វៃង រក 
ឧបក រណ៍ សមៃប់ ធ្វើ តៃស្ដ កូ វីដ ១៩  
កល ព ីថ្ងៃទ ី៦ ខៃ មៃសា   នៅ តាម បណ្ដា 
ឱស ថ សា្ថាន មួយ ចំនួន នៅក្នងុ រាជ ធា នី- 
ភ្នំពៃញ ។ 

 ហ្វៃ ស ប៊ុ ក ដដៃល បន្ត ថា  អាល់ កុល 
ជៃ ល និង សម្ភារ ទាំង នោះ  តៃូវ បាន- 
រឹបអូស  ហើយ តៃូវ អនុវត្ត តាម នីតិ វិធី  

ប ន្ត ខណៈ កៃមុ អាជី វករ មួយ ចំនួន តៃវូ បាន  
ណៃនាំ កុំឱៃយ ឆ្លៀត ឱកស លក់ ម៉ាស់ 
និង អាល់ កុល  ថ្លៃ ហួស ហៃតុ ពៃក ។ 

 មន្តៃ ីអគ្គនា យ កដ្ឋាន ករពារ អ្នក បៃើ- 
បៃស់ កិ ច្ចករ បៃកួត បៃ ជៃង  និង បង្កៃប 
ករ ក្លៃង បន្លំ  សហ ករ ជា មួយ មន្តៃី- 
តុលា ករ  និង កម្លាងំ សមត្ថ កិច្ច បាន ចាប់ 
ផ្ដើម ធ្វើ យុទ្ធ នាក រ បង្កៃប អាល់ កុល 
ក្លៃង ក្លាយ កល ពី ថ្ងៃទី ២៦  ខៃ មីនា  
ហើ យ គិត តៃឹម ថ្ងៃទី ៣  ខៃ មៃសា  មន 
អាល់ កុល ក្លៃង ក្លាយ ដៃល ផៃសំ ឡើង ពី 
សា រធាតុ មៃ តា ណុល ខ្ពស់ ជាង ៦ មុឺន 
(៦៤  ១៧៨ ) លតីៃ  តៃវូ បានបង្កៃប។  
    បើ តាម ហ្វៃ ស បុ៊ កកៃសួង ពាណិជ្ជ កម្ម  
អាល់ កុល ទំាង នោះ  គឺ បង្កៃប បាន ភាគ 
ចៃើ នបំផុត នៅ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  ខណៈ 
មួយ ចំនួន ទៀត បង្កៃប បាន នៅ ខៃត្ត 
កណ្ដាល  ខៃត្ត សៀម រាប  ខៃត្ត ពៃះ វិហារ  
ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ និ ង ខៃត្ត សា្វាយ រៀង ។ 

 ទាក់ ទិន នឹង ផល ប៉ះ ពាល់ វិញ  កៃសួង 
ពាណជិ្ជ កម្ម បាន ចៃញ សៃចក្ដ ីបៃកស 
ថា  អាល់ កុល ក្លៃង ក្លាយ ដៃល មន សារ- 
ធាត ុមៃ តា ណលុ ខ្ពស ់ នងិ កពំងុ ចរាចរ 
លក់ នៅ ទូទំាង បៃទៃស ក្នងុ អំឡុង ពៃល 
មន ផ្ទុះ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នោះ  គ ឺអាច ជៃប 
ចូល សៃបៃក  និង បង្ក គៃះ ថា្នាក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ដល់ សុខ ភាព  ជា ពិសៃស គឺ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 

លទ្ធ ភាព នៃ ករ មើល ឃើញ របស់ ភ្នៃក។  
   ជា មយួ គ្នា នៃះ  កៃសងួ បាន អពំាវ នាវ 
ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល ទៅ ទិញ អាល់ កុល 
មក បៃើ  គួរ ជៃើស រីស បៃភៃទដៃ ល 
ម ន សា្លាក សញ្ញា  មន បញ្ជាក ់ព ីបៃភព  
អាសយ ដ្ឋាន អ្នក ចៃក ចាយ  ឬ ដក់ លក ់
នងិកមៃតិ អាលក់លុ គតិ ជា ភាគរយ នៃ 
អៃ ទីល អាល់ កុល ជា ដើម ដោយ កៃសួង 
បាន អះអាង ថា  អាល ់កលុ  បៃើសមៃប ់ 
លាង ដៃ បង្ការ ករ ឆ្លង មៃរោគ  គឺជា បៃ- 
ភៃទ អៃ ទីល អាល់ កុល ។ 

 លោក  ហៃង  មលី   បៃធាន សាខា 
ក . ប . ប រាជ ធានី  ភ្នំពៃញ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មៃសិល មិញ ដៃរ ថា  ពុំម ន 
ម្ចាស ់ផ្ទះ  ឬ ម្ចាស ់កន្លៃង ណ ម ួយ ដៃល 
បាន លួច បើក ទីតាំង សមៃប់ ផលិត- 
អាល់ កុល ក្លៃង ក្លាយ  និង លក់ ចៃក- 
ចាយ  ទាំង ជន ជាតិ ខ្មៃរ  និង ជន ជាតិ 
បរទៃស តៃវូ ចាប់ ខ្លនួ ឡើយ  ខណៈ 
នៅមុន  ពៃល បៃតិ បត្តិ ករ បង្កៃប គឺ ពួក- 
គៃ តៃង ដឹង ខ្លួន  និង រត់ គៃច ជាមុន ។ 

 លោក ថា ៖ « នៅ ពៃល យើង ចុះ 

បង្កៃប  ម្ចាស់ អាល់ កុល ទាំង នោះ  
បាន រត់ គៃច ខ្លួន បាត់ អស់ ហើយ  
ហើយ មិន បាន ចូល ខ្លួន មក ដោះ- 
សៃយ ទៃ ។ អ៊ី ចឹង ! បាន ខាង អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន  ក . ប . ប  បាន ធ្វើ សៃចក្ដ ីជូន 
ដំ ណឹង យក ទៅ បិទ នៅ ឃ្លាំង  និង ផ្ទះ 
ដៃល មន ករ ចៃក ចាយ អាល់ កុល 
ក្លៃង ក្លាយ ហ្នឹង  ឱៃយ គត់ ចូល ខ្លួន មក 
ដោះ សៃយ ដើមៃបី យើង ស្វៃងរក ហៃត-ុ 
ផល  តើ ហៃតុ អី គត់ យក មក ចៃក- 
ចាយ  យក មក ពី ណ  ឬ នាំ ចូល តាម 
ណ  និង ឆ្លង កត់ កន្លៃង ណ មក » ។ 

 លោក  មលី  បន្ត ថា មក ទល់ ពៃល 
នៃះ  មន ម្ចាស់ ផ្ទះ និ ង ម្ចាស់ ឃ្លាងំ ចំនួន 
៣ ទីតាំង ហើយ  តៃូវបាន  ក . ប . ប  ធ្វើ 
លិ ខិត កោះហៅ ឱៃយចូល បំភ្លឺ  ក្នុង នោះ 
មន ដូច ជា  ឃ្លាំង ស្ដុក ទំនិញ ស្ថិត ក្នុង 
សង្កាត់ និរោធ  ខណ្ឌ ចៃបា រអំពៅ  ផ្ទះ នៅ 
បរុ ីព ិភ ពថ្ម ីកបំលូ ៣ ក្នងុសង្កាត ់កនោ្ទោក 
ខណ្ឌ កបំលូ  នងិ ផ្ទះ ១ក ន្លៃង ទៀត ស្ថតិ 
នៅ ឃុំ បៃក ចាន សៃុក អង្គ ស្នួល  ខៃត្ត 
កណ្ដាល  ។ 

 លោក បាន បញ្ជាក ់ថា  ចពំោះ អាល-់ 
កុល ជៃ  ល និង របស់ មួយចំ នួ នទៀត 
ដៃល រឹប អូស បាននឹ ង តៃូវសុំ ករ- 
អនុញ្ញា ត ពី តុលា ករ ដើមៃបី ដុត បំផ្លាញ 
ចោល នា ពៃល ខាង មុខ ៕

ឧបករណ៍ផលិតអាល់កុលនិងជេលក្លេងក្លាយដេលសមត្ថកិច្ចបង្កេប។ រូប កៃសួងពាណិជ្ជកម្ម



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
និពន្ធ � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់សា�ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉្រគុណមករា

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ាន់រ�យ

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីម៉ោ�

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
�្រមវណ�ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រ�សុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមម៉ោរ�តា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,

សួសយា៉ោមី,ធូវ�រៈ,ខ្រងសុខគន�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណ ន
ខឿនឌីយា៉ោ,សយរា៉ាសុី

� រ�រូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិន ,

ហា�នរង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

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

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វ៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
ប្រជ្ញមុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

បេ � ន�េក� យ� សេតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ � ន�េក� យ� សេត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវសន ,015814499

បេ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភ

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
បេ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយា៉ោ,វង់អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

មន្ត្រីនគរបាលបាញ់សម្លាប់អតីតប្រពន្ធត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការថ្ង្រន្រះ
គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ មន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ
ស្រនសខុម្នាក់ដ្រលបានបាញ់
សម្លាប់អតីតប្រពន្ធនងិកនូស្រី
របស់ខ្លួនបណ្តាលឲ្រយរងរបួស
ធ្ងន់នៅសង្កាត់ភ្នពំ្រញថ្មីកាល-
ពីយប់ថ្ង្រទី៦ខ្រម្រសាហើយ
ត្រវូបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួន
បានភ្លាមៗ នៅប៉ុន្មានម៉ោង
ក្រយមកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
នៅថ្ង្រទី៨ខ្រម្រសាន្រះ។
លោកហ្រង សុភប្រធាន

ការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រតិ-
ធ្ងន់ន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាល
រាជធានីភ្នពំ្រញបានថ្ល្រងកាល
ពីម្រសិលមិញថាករណីជនសង្រស័យ
ឈ្មាះជាចាន់បូរា៉ាដ្រលជា
មន្រ្តីនគរបាលខណ្ឌស្រនសុខ
គឺសមត្ថកិច្ចកំពុងបំព្រញនីតិ-
វិធីសាកសួរ។លោកថ្ល្រងថា៖
«ជនសង្រស័យបើខ្ញុំបំព្រញ
នីតិវិធីទាន់ គឺត្រូវបញ្ជូនគាត់
ទៅតុលាការ នៅរសៀលថ្ង្រ
ន្រះ(ថ្ង្រទី៦ម្រសា)ត្របើមិន
ទាន់យា៉ោងយូរថ្ង្រស្អ្រក(ថ្ង្រទី៨
ខ្រម្រសា)»។
លោកសុភ បានបញ្ជាក់

ថា៖«ខណ្ឌស្រនសុខជាម្ចាស់
ករណីប៉នុ្ត្រគ្រយកជនសង្រសយ័
មកផ្ញើនៅកន្ល្រងខ្ញុំ(ស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលរាជធានី)សិន
ព្រះទុកនៅខណ្ឌគ្រខ្លាច
យា៉ោងម៉្រចយា៉ោងម៉ោដោយសារ
ត្រជនសង្រស័យក៏ជាប៉ូលិស
ខណ្ឌនោះដ្ររ»។
ស្រ្តីរងគ្រះឈ្មាះសូរពៅ-

មរកតអាយុ៣៩ឆ្នាំ មុខរបរ
នៅផ្ទះសា្នាក់នៅផ្ទះជួលក្នុង
ភូមិទ្រសង្កាត់ស្ទឹងមនជ័យ
ខណ្ឌមនជយ័បានសា្លាប់ព្រល
បញ្ជនូដល់មន្ទរីព្រទ្រយកាល់ម៉្រត

ខណៈដ្រលកូនស្រីអាយុ៧ឆ្នាំ
រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅ
សង្គ្រះនៅមន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបុបា្ជា។
លោកហួរម៉្រងវ៉ាងអធិការ

នគរបាលខណ្ឌស្រនសខុបាន
ថ្ល្រងថាជនសង្រស័យត្រវូសមត្ថ-
កិច្ចចម្រុះតាមឃាត់ខ្លួនបាន
នៅស្រកុកៀនសា្វាយខ្រត្តកណ្តាល
ពោលគឺបន្ទាប់ពីជនសង្រស័យ
បង្កហ្រតុបានបុ៉ន្មានម៉ោងមក។
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រយ

ឃាត់ខ្លនួសមត្ថកចិ្ចបានបញ្ជនូ
ជនសង្រស័យទាំងយប់ទៅស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី
ភ្នំព្រញហើយលោកមិនបាន
ដងឹពីពត័៌មនលម្អតិជុវំញិរឿង
ន្រះទ្រ។
លោកព្រំសំណងអធិការ

នគរបាលស្រុកកៀនសា្វាយ

ដ្រលជាទីកន្ល្រងជនសង្រសយ័រត់
ទៅលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់
របស់សមត្ថកចិ្ចនោះបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថា
សមត្ថកិច្ចដ្រលចូលរួមតាម
ចាប់ខ្លួនជនសង្រស័យឈ្មាះជា
ចាន់បូរា៉ាន្រះ មនខងកម្លាំង
នយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួង
មហាផ្ទ្រស្នងការនគរបាល
រាជធានីភ្នពំ្រញរួមនិងនគរបាល
ខណ្ឌស្រនសុខផងដ្ររ។
បើតាមលោកសំណងចំពោះ

មូលហ្រតុដ្រលជនសង្រស័យរត់-
ទៅលាក់ខ្លួនក្នុងដ្រនដីស្រុក
កៀនសា្វាយនោះដោយសារត្រ
ជនសង្រស័យមនផ្ទះម្តាយរបស់
គាត់ និងផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់
នៅទីនោះដោយជិះមូ៉តូ១គ្រឿង
ទៅ។ដំបូងឡើយជនសង្រស័យ

ទៅលាកខ់្លនួនៅផ្ទះរបស់ម្តាយ
គាត់បុ៉ន្ត្រដោយដឹងថាសា្ថានភព
មិនស្រលួជនសង្រស័យបានច្រញ
ពីផ្ទះម្តាយបង្កើតរបស់គាត់ទៅ
សំងំលាក់ខ្លនួនៅផ្ទះបងស្រីរបស់
គាត់ម្តងហើយត្រូវកម្លាំង
សមត្ថកិច្ចចម្រុះតាមចាប់បាន
នៅផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់នៅ
អំឡុងប្រមណជាម៉ោង ១១
យប់ថ្ង្រទី៦ខ្រម្រសា។លោក
ប្រប់ថា៖«សមត្ថកចិ្ចសរួពីមលូ-
ហ្រតុបាញ់សម្លាប់ហើយជន-
សង្រស័យថាអស់លោកមនិដងឹពី
សា្ថានភពគ្រួសារខ្ញុំទ្រព្រះ
សុទ្ធត្រមនវិបត្តិផ្រស្រងៗគា្នា»។
បើទោះបីជាព័ត៌មនលម្អិត

ស្តីពីមូលហ្រតុន្រការបាញ់
ប្រហារន្រះមិនត្រូវបានលោក
ហួរម៉្រងវ៉ាងអធិការខណ្ឌស្រន-
សុខ ប្រប់ក្តីត្របើតាមមន្រ្តី
នគរបាលខណ្ឌស្រនសុខមួយ
រូបដ្រលសុំមិនប្រប់ឈ្មាះ
បានរៀបរាប់ឲ្រយដឹងថា ហ្រតុ-
ការណ៍បាញ់ស្រ្តីរងគ្រះន្រះ
បានកើតឡើងប្រហ្រលជា
ម៉ោងជាង៨យប់ថ្ង្រទី៦ខ្រ
ម្រសានៅតាមបណ្តាយផ្លូវ-
ល្រខ១០៨៦សង្កាត់ភ្នពំ្រញថ្មី
ខណ្ឌស្រនសុខ។
មុនដំបូងគ្រឃើញជនសង្រស័យ

ជិះម៉ូតូដ្រញតាមរថយន្តដ្រល
ស្រ្តីរងគ្រះនិងកូនស្រីរបស់
ស្រ្តរីងគ្រះជិះក្នងុរថយន្តឡិច-
សុីស១គ្រឿងដ្រលមនបុរស
ម្នាក់ជាអ្នកបើកបរហើយជន-
សង្រស័យបានបាញ់ចំនួន៤គ្រប់
ត្រ៣គ្រប់មិនផ្ទះុនិងផ្ទះុ១គ្រប់
ត្រូវចំស្រ្តីរងគ្រះបណ្តាលឲ្រយ
របួសធ្ងន់ហើយសា្លាប់ព្រលបញ្ជូន
ដល់មន្ទរីព្រទ្រយកាល់ម៉្រតខណៈ
កូនស្រីរបស់ស្រ្តីរងគ្រះមន
អាយុប្រហ្រល៧ឆ្នាំបានរងរបួស
ធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រះ-

បន្ទាន់នៅមន្ទីរព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផា
ទាំងយប់។
មន្រ្តីរូបនោះបន្តថាបុរស

ម្នាក់ដ្រលជាអ្នកបើករថយន្ត
ជូនស្រ្តីរងគ្រះបាននិយាយ
ប្រប់សមត្ថកិច្ចក្រយកើត-
ហ្រតុថាមុនកើតហ្រតុគាត់បាន
បើករថយន្ត ម៉ោកឡិចសុីស
១គ្រឿងដឹកស្ត្រីរងគ្រះនិង
កូនៗរបស់នងចំនួន៣នក់
(ប្រុស២ស្រី១)និងរបស់របរ
មួយចំនួនច្រញពីផ្ទះស្ត្ររីងគ្រះ
នៅខណ្ឌស្រនសខុបណំងយក
ទៅទុកនៅផ្ទះបងស្រីរបស់ស្ត្រី
រងគ្រះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមន-
ជ័យ។បុ៉ន្ត្រព្រលមកដល់កន្ល្រង
កើតហ្រតុ ផ្លូវ១០៨៦បុរស
ជាអតីតសា្វាមីបានជិះម៉ូតូពី
ក្រយបាញ់សំដៅរថយន្តចំនួន
៤គ្រប់ ប៉ុន្ត្រផ្ទុះត្រមួយគ្រប់
បុ៉ណ្ណោះហើយព្រលនោះត្រវូស្ត្រី
រងគ្រះនិងកូនស្រីរងរបួសធ្ងន់។
មន្រ្តីនគរបាលរូបនោះបន្ត

ទៀតថាបើតាមស្រ្តីម្នាក់ដ្រល
ជាបងស្រីបង្កើតរបស់ជនសង្រស័យ
និយាយប្រប់សមត្ថកិច្ចដ្ររថា
ប្អនូរបស់គាត់ខឹងនឹងស្រ្តរីងគ្រះ
ដ្រលជាអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួន
យូរមកហើយព្រះថាប្រពន្ធ
របស់ខ្លនួ បានទំនក់ទំនងស្ន្រ-
ហាជាមួយបុរសម្នាក់(អ្នកបើក
រថយន្តព្រលកើតហ្រតុ)។
ស្រ្តីជាបងរបស់ជនសង្រស័យ

បន្តថាប្អនូប្រសុរបស់គាត់ធា្លាប់
និយាយប្រប់គាត់ថាគ្រ(ជន
សង្រស័យ)នឹងសម្លាប់បុរសនោះ
ប្រសិនបើអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួន
នៅត្រទាក់ទងបុរសនោះទៀត។
បើតាមនងសា្មានគឺប្អនូប្រសុរបស់
គាត់បង៉បាញ់បរុសដ្រលជាអ្នក
បើករថយន្តនោះទៅវិញទ្រប៉ុន្ត្រ
ច្រដន្រយប្ររជាទៅត្រវូអតីតប្រពន្ធ
និងកូនស្រីខ្លនួទៅវិញ៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ សមត្ថកិច្ចការិយាល័យ-
កម្រតិស្រលន្រនយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពី
ម្រសិលមិញបានបញ្ជូនបុរសម្នាក់ទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញបន្ទាប់ពី
ចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំព្រញកាលពី
ថ្ង្រទី៥ម្រសាឆ្នាំ២០២០ពាក់ពន័្ធនងឹ
ករណីច្រញស្រកអត់សាច់ប្រក់ចំនួន
១៥០០០០ដុលា្លារ។
ក៏ប៉ុន្ត្រលោកឧត្តមស្រនីយ៍ឆយ

គមឹខឿនអ្នកនំពាក្រយអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិបានថ្ល្រងថាជុំវិញការបញ្ជូន
ជនសង្រស័យទៅសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នពំ្រញន្រះគឺលោកមនិទាន់បានទទលួ

របាយការណ៍ពីនយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
នៅឡើយទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយ

ប្រប់បានទ្រដោយសារខ្ញុំមនិទាន់បាន
របាយការណ៍»។
ទោះយា៉ោងណមន្រ្តីន្រនយកដ្ឋាន-

ព្រហ្មទណ្ឌ១រូបដ្រលសុំមិនបញ្ច្រញ-
ឈ្មាះប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រសិល-
មញិថាលោកបានឃាត់ខ្លនួនងិបញ្ចនូ
ជនសង្រសយ័ម្នាក់ឈ្មាះផូណរូិនអាយុ
៤៦ឆ្នាំទៅសាលាដបំងូរាជធានីភ្នពំ្រញ
រចួហើយនៅរសៀលថ្ង្រទី៧ម្រសាប៉នុ្ត្រ
លោកមិនបានប្រប់លម្អិតទ្រដោយ
គ្រន់ត្រថាឃាត់ខ្លួនជនសង្រស័យន្រះ
គឺធ្វើឡើងតាមបណ្តងឹរបស់ជនរងគ្រះ
ដ្រលបានប្តឹងមកនយកដ្ឋានព្រហ្ម-

ទណ្ឌន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«រឿងចាបន់្រះ

ខ្ញុំចង់បានសា្នាដ្រហើយបុ៉ន្ត្រជាគោល-
ការណ៍ខ្ញុំមិនអាចជម្របព័ត៌មនន្រះ
ជូនបានទ្រ»។
នៅព្រលទាក់ទងសរួតាមត្រឡ្រក្រម

ទៅអយ្រយការអមសាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នពំ្រញលោកព្រះរាជអាជា្ញារងគជុគមឹ-
ឡុងជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីតុលាការ
លើជនសង្រស័យយា៉ោងណនោះលោក
មិនបានឆ្លើយតបទ្រ រហូតដល់ព្រល
ព្រលប់ថ្ង្រម្រសិលមិញ។
ទាក់ទិននឹងការច្រញស្រកគា្មានសាច់-

ប្រក់ន្រះបើតាមបណ្តាញព័ត៌មន
FreshNewsកាលពីម្រសិលមិញបាន
សរស្ររថាកម្លាំងនយកដ្ឋាននគរ-

បាលព្រហ្មទណ្ឌបានចាប់ខ្លនួជនសង្រស័យ
ឈ្មាះផូ ណូរិន នៅថ្ង្រទី៥ខ្រម្រសា
បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹងពីជនរង-
គ្រះទាក់ទងនឹងរឿងច្រញមូលប្របទាន-
បត្រគា្មានប្រក់សរុប១៥០០០០ដុលា្លារ
ដោយបណ្តងឹនោះមនភ្ជាប់ទំាងឯកសារ
ស្រកស្អុយមកធ្វើជាភ័ស្តុតាងផងដ្ររ។
បើតាមFreshNewsដ្រលយោង-

តាមប្រភពបានអះអាងថាជនសង្រសយ័
ខងលើបានប្រើល្របិចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្រយ
ជនរងគ្រះជឿទុកចិត្តលើខ្លួន ទើប
ឈានដល់ប្រើកលល្របិចច្រញស្រកស្អយុ
បោកជនរងគ្រះទើបជនរងគ្រះដក់
ពាក្រយបណ្តឹងឲ្រយសមត្ថកិច្ចនគរបាល
នយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ចាត់ការតាមច្របាប់ត្រម្តង៕

មន្តេនីគរបាល ខណ្ឌ សេន សុខ   បាញ់ សម្លាប់ អតី តបេពន្ធ  ។ រូបថតនគរបាល

បញ្ជនូជនសង្រស័យម្នាក់ទៅតុលាការករណីច្រញស្រកគ្មានសាច់ប្រក់

ថ្ង្រពុធទី៨ែខម្រសាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ១១



ថ្ងៃពុធ ទី៨ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៩

ក្រមុតាមដានព័ត៌មានក្ល្រងក្លាយចាត់ករលើបណ្តាញព័ត៌មានអនឡាញបានជាង១០០
តពីទំព័រ  ១...មាន ការ ថយ- 

ចុះ ជាង  ៥០ ភាគរយ  ។ 
លោក  ផុស  សុវណ្ណ អគ្គ - 

នាយក  នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ព័ត៌ - 
មាន និង សោត ទសៃសន៍ និង ជា 
អនុបៃធាន អចិនៃ្តយ៍ នៃ គណៈ - 
កម្មការ តាម ដន  ពត័ម៌ាន ក្លៃង- 
កា្លាយ បាន ថ្លៃង បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញថា ចាប់ - 
តាំង ពី ពៃល បង្កើត  គណៈ កម្ម - 
ការ  តាម ដន ព័ត៌មាន ក្លៃង-  
កា្លាយកាល ពី ថ្ងៃ ទី ១១ ខៃ មីនា  
មក កៃុម ការងារ  បាន រក ឃើញ 
នងិ ចាត ់វធិាន ការ   លើ បណ្តាញ 
សារ  ព័ត៌មាន  អនឡាញ និង 
គៃហទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ ដៃលបាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ  ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ 
បភំ្លៃ ការ ពតិ  មាន  ចៃតនា  បងា្កាច-់ 
បង្ខចូឈ្មោះ រាជរដ្ឋាភបិាល  នងិ 
បង្ក ឱៃយ ពលរដ្ឋ មានការ ភយ័ ខ្លាច 
បាន ជាង  ១០០ ករណី  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ក្នុង ការ តាម- 
ដន និង បៃឆំង ព័ត៌មាន ក្លៃង- 
កា្លាយ នៃះ កៃ ពី បាន  បង្កើត 
គណៈកម្មការ  ដៃល មាន មនៃ្ដី 
នៅតាម មន្ទីរ ព័ត៌មានរាជធានី - 
ខៃត្ដ និង មនៃ្ដី ដៃល ជា ទី  បៃឹកៃសា  
កៃសួងទាំង អស់ សរុប ទៅ ជាង  
១០០នាក់។ កៃមុ ការងារ ក៏  បា ន    
បង្កើត  កៃមុ  បៃឆំង ព័ត៌មា ន ក្លៃង-  
កា្លាយមួយ ទៀត   លើ បណ្តា ញ 
តៃឡៃកៃម ដៃល មាន សមាជកិ 

ជា មនៃ្ដ ីរាជ ការ ថា្នាក ់ដកឹ នា ំតាម   
កៃសួង  សា្ថាប័ន មនៃ្ដី នៅ តាម  
រាជធានី-ខៃត្ដ និង អ្នកសារ ព័ត៌ - 
មាន ពីសា្ថាប័ន ផៃសៃង ៗ  មាន សមា    - 
ជិក សរុប ជាង ៣ពាន់ នាក់  
ដើមៃបី តាមដន  និង ឆ្លើយ តប 
ចំពោះ ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ ផៃសៃង ៗ   
ផង ដៃរ ។

លោក ផសុ សវុណ្ណ  ថ្លៃង បន្ត 

ថា ៖«កៃមុ បៃឆងំ ពត័ម៌ាន ក្លៃង- 
កា្លាយ ធំរបស់ យើង  នៅលើ 
បណ្តាញ សង្គម តៃឡៃកៃម នៃះ 
យើង អាច ឱៃយ សមាជិក ទំាង- 
អស់ ចៃក រំលៃក(Copy Link )  
ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ  ដៃល បាន 
ផៃសព្វ ផៃសាយ លើ បណ្តាញ សង្គម 
ឬ វៃប សាយ ផៃសៃង ៗ  ដក់ ចូល 
ក្នុង កៃុម នៃះ  ដើមៃបី អាច ឱៃយ កៃុម 

ការងារ ចាត់ វិធាន ការ  តាម នីតិវិ ធី  
ផៃសៃងៗ  ។ កៃយ ពៃល យើង ធ្វើ 
សកម្ម ភាព បៃប នៃះ  យើង សង្កៃ ត 
ឃើញថា  ទទួល បាន លទ្ធផល 
ជាទី មោទន ដៃរ »។

លោក លើក ឡើងថា នៅពៃ ល  
ដៃល សមាជិក ក្នុង កៃុម  បាន 
យក ព័ត៌មាន មិន ពិត  មក ដក់ 
ចូល ក្នុង កៃុម  មនៃ្ដី ពាក់ព័ន្ធ 

ដៃល មាន សមត្ថ កចិ្ច តាម បណ្តា 
កៃសួង សា្ថាប័ន និង រាជ ធានី- 
ខៃត្ដ ពួកគាត់ ចៃញ មក បក- 
សៃ  យ  ឆ្លើយ តប ភា្លាមៗ  ដើមៃបី 
បនៃសាប នូវ  ព័ត៌មាន មិន ពិត - 
នោះ ។ 

លោក បានថ្លៃង  បន្តថា ៖ 
« ប៉ុន្ដៃ យើង  ក៏សង្កៃត ឃើញ ថា 
គណ នីហ្វៃសប៊ុក គៃហទំព័រ 
ហ្វៃ  សប៊កុ មយួ ចនំនួ បាន សរ- 
សៃរ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌ មាន បៃប 
បំប៉ោង សភាព ការ ណ៍ តៃ ម្ដង។ 
ការ ផៃសព្វផៃសាយ បំប៉ោង បៃបនៃះ 
ដបំងូ យើង ចាត ់ការដោយ ធ្វើ ជា 
បញ្ជី ឈ្មោះ  គណ នី ហ្វៃសប៊ុក 
គៃហទំព័រ ហ្វៃសបុ៊ក ឬវៃប សា យ 
ដោយ បញ្ជាក់ថា បាន ផៃស ព្វ ផៃសា យ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត»។ 

លោក បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា ៖ 
« បនា្ទាប់មក យើង បាន ធ្វើ ការ- 
សៃវ ជៃវ  តាម ផ្នៃកៗ ថៃមទៀត 
ក្នុង ការ សង្កៃត តាម ដនលើ 
គៃហ ទពំរ័នងិ គណនហី្វៃស ប៊កុ 
ទាំង នោះ បើឃើញ  មាន នៅ 
បពំានដដៃល ៗ   ទៀត   យើង នងឹ 
ចាត់ការ តាម នីតិវិ ធី ចៃបាប់  »។

លោក ផុស សុវណ្ណ   បាន 
បញ្ជាក់ ទៀត ថា៖«ជា លទ្ធផល 
កៃយ យើង ធ្វើ ការងារ  ពិនិតៃយ 
តាម ដន  លើ គៃហទំព័រ និង 
គណ  នហី្វៃស ប៊កុតាងំ ព ីខៃ មនីា 
កន្ល ង  មក មា ន គៃហទំព័រ និង 

គណនីហ្វៃស ប៊ុក ជា ង  ១០០ 
ដៃល សកម្ម   ក្នុង ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត»។ 

លោក បន្ត ថា កៃុម ការ ងារ 
យើង បាន កំណត់ មុខ សញ្ញា 
នងិ កពំងុ បញ្ជនូ  មខុ សញ្ញា ទាងំ 
នោះ ទៅ ឱៃយ សា្ថាប័ន មាន សមត្ថ - 
កិច្ច  ចាត់ វិធាន ការ តាម ជំនាញ ។ 
«ចំណៃក វៃបសាយ  និង គៃហ - 
ទពំរ័ ហ្វៃស ប៊កុ ដៃល ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ព័ត៌មាន មិន ពិត  នៅ កៃ បៃទៃ ស 
យើង អាច បិទ  (Bloc k) មិន 
ឱៃយ ពកួគាត ់អាច ផៃសព្វ ផៃសាយ បាន 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា »។

លោក ខៀវ កាញា រទី្ធ រដ្ឋ មនៃ្ដ ី
កៃសួង ព័ត៌មាន  កាលពីថ្ងៃទី 
១១ ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២០ បាន 
សមៃច បង្កើត គណៈ កម្មការ 
តាម ដន ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ ព័ត៌ - 
មាន  ក្លៃង កា្លាយ មួយ  ដៃលមាន 
លោក អ៊ុក បៃថា្នា រដ្ឋ លៃខ - 
ធកិារ បៃចា ំការ  កៃសងួ ពត័ម៌ាន 
ជា បៃធាន  និង មាន អនុ បៃធាន 
និង សមាជិក ដៃល ជា មនៃ្ដី 
ព័ត៌មាន  នៅតាមមន្ទីរ ព័ត៌ មាន  
រាជ ធានី -ខៃត្ដ ជាង ១០០ នាក់ 
ទៀត ដើមៃបី តាម ដន ការ ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ព័ត៌មាន កៃ្លង កា្លាយ តាម 
បៃពន័្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ  នងិ បណ្តាញ 
ទំនាក់ ទំនង សង្គម នៅ ក្នងុ បៃទៃ ស  
កម្ពជុា  ហើយ ចាត ់វធិានការ  ទៅ 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ៕

 ឃុត  សុភ ចរិ យា     

ប៉ៃលិន/សៀម រាបៈ  បាតុ ភូត ភ្លៀង 
លាយ ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់  និង ផ្គរ រន្ទះ  
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ បាន សមា្លាប់ 
មនុសៃស មា្នាក់   និង បង្ក ការ ខូច ខត ផ្ទះ  
បៃ ជា ពល រដ្ឋ ជាង ១០ ខ្នង នៅ ខៃត្ត ប៉ៃ- 
លិន   ខណៈ នៅ ខៃត្ត សៀម រាប   ផ្ទះ ជិត 
២០ ខ្នង បាន រង ការ ខូច ខត ។   យោង-  
តាម ការ បៃប់ ឲៃយ ដឹង ពី មន្តៃី នគរ បាល 
មូល ដ្ឋាន នៃ ខៃត្ត ទំាង ២  ពី មៃសិល មិញ ។   

 លោក   រ ី  តារា   អធ ិការ សៃុក សាលា- 
កៃ  បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ  ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃ 
អងា្គារ ថា   កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ទី ០៦   ខៃ 
មៃសា   ឆ្នាំ២០ ២០  មាន ករណី ភ្លៀង 
លាយ ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់   និង រន្ទះ បាញ់ 
បាន  កើត ឡើង នៅ ច ំណចុ កៃបៃរ មាត ់អរូ 
កៃ បៅ  ភូមិ ថ្នល់ កៃង   ឃុំ អូរ អណ្ដូង   
សៃកុ សាលា កៃ   ខៃត្ត ប៉ៃ លិន   បណ្តាល 
ឲៃយ ស្តៃី វ័យ ១ ៩ ឆ្នាំ មា្នាក់ សា្លាប់   និងខូច- 
ខត ផ្ទះ ពល រដ្ឋ អស់ ជា ចៃើន ខ្នង ។ 

 លោក   តារា   បាន បន្ត ថា   ស្តៃី រង- 
គៃះ ឈ្មោះ  ភួង  ឆលី  អាយុ ១៩ ឆ្នាំ  
មាន លំ នៅ ភូមិ បឹង សំរោង   ឃុំ លា្វា  
សៃុក បវៃល  ខៃត្ត បាត់ ដំបង ។  នៅ មុន 

ពៃល កើត ហៃតុ   នាង និង កៃុម គៃួ សារ   
បាន នា ំគា្នា ទៅ សុ ីឈ្នលួ ដ ំដ ំឡងូ ឲៃយ គៃ 
នៅ ចំ ណុច កើត ហៃតុ នោះ    ដោយ ក្នុង 
មួយ ហិកតា ថ្លៃ ៣៥ មុឺន រៀល  ។   

 លោក  តារា   ថ្លៃង ថា ៖ « តាម ការ 
បញ្ជាក់  ពី កៃុម គៃួសារ របស់ នាង   នៅ 
លា្ងាច នោះ ពៃល មៃឃ កពំងុ ភ្លៀង   នាង 
និង កៃុម  គៃួ សារ មិន បាន នាំ គា្នា ឈប់- 
សមៃក   ហើយ រក កន្លៃង សុវត្ថិ ភាព 
នោះ ទៃ   គឺពួក គៃ បាន នាំ គា្នា បន្ត ដំ ដំ- 
ឡូង កៃម មៃឃ កំ ពុង ភ្លៀង  លា យ ឡំ 
ខៃយល់ និង ផ្គរ រន្ទះ នោះ  ពៃះ ចង់ ដំ ដំ- 
ឡូង ១ចមា្ការរ នោះ [ មួយ ហិក តាក ន្លះ ]  
ឲៃយ បាន មុន កាល កំ ណត់ ។   ប៉ុ ន្តៃ ជា  
អកុ សល នាង ក៏ តៃូវ បាន រន្ទះ បាញ់ 
សា្លាប់ នៅ លា្ងាច នោះ តៃ ម្ដង ទៅ » ។   

លោក   តារា   បាន ឲៃយ ដងឹ ថា   នៅ លា្ងាច 
ថ្ងៃ ចន្ទ នោះ  កៃ ពី ករ ណី គៃះ ថា្នាក់ 
សា្លាប់ ដោយ រន្ទះ បាញ់ នៃះ   ផ្ទះ បៃ ជា- 
ពល រដ្ឋ ចំនួន ១៣ ខ្នង  នៅ ក្នុង ឃុំ អូរ- 
អណ្ដងូ   នងិ   ឃុ ំសាលា កៃ  ក ៏តៃវូ បាន 
ខៃយល់ បក់ ដួល រលំ និង បុើង របើក ដំ- 
បូល ផង ដៃរ   ។ 

 ច ំណៃក នៅ សៃកុ សៃ ីស្ន ំ ខៃត្ត សៀម- 
រាប វិញ   ផ្ទះ ពល រដ្ឋ ១៩ ខ្នង ពៃម ទាំង 

គោ យ ន្ត ១ គៃឿង  របស់ បៃ ជា ក សិករ 
នៅ ឃុំ មោង  ឃុំ បៃីយ៍  និង ឃុំ កា្លាំង- 
ហាយ   បាន រង ការ ខូច ខត  ដោយ 
ករណី ភ្លៀង លាយ ឡំ ខៃយល់ កន្តៃក់   
កាល ព ីលា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ។    យោ ង តាម ការ- 
បៃប់ ឲៃយ ដឹង ពី លោក   អ៊ុន   សៃស់  អធិ- 
ការ សៃុក សៃី ស្នំ  កាល ពី មៃសិល មិញ ។   

 លោក   សៃស់    បាន ថ្លៃង ថា   នៅ ដើម 
ខៃ មៃ សា នៃះ  មាន ករណី ភ្លៀង កក់ ខៃ 
កើត ឡើង ២ ដង ហើយ   ដោយ លើក ទី ១   
កើត  ឡើង នៅ ថ្ងៃ ទី ០២   ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ   
២០ ២០   បាន បង្ក ការ ខូច ខត ផ្ទះ ពល- 
រដ្ឋ ១៩ខ្ន ង នៅ ឃុំ តៃំ សសរ   និង   ឃុំ 
ជៃយ នាង  ងួន   ប៉ុ ន្តៃ មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ ដូច 
កាល ពី លា្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ   ទី ០៦   ខៃ មៃសា  
នោះ ទៃ   ពៃះ គៃ ន់ តៃ បុើង ដំ បូល តិច- 
តួច ប៉ុ ណ្ណោះ។   ចំ ណៃក  នៅ លើក ទី ២ 
នៃះ  គផឺ្ទះ ចនំ ួន ៤ ខ្នង ក្នងុ ច ំណម ១៩ 
ខ្នង   បាន ដួល រលំ បាក់ បៃក ទាំង សៃុង   
និង  ៦ ខ្នង ទៀត ខូច ខត មធៃយម   និង  
ខូច ខត គោ យន្ត ១គៃឿង   ដោយ រលំ 
ផ្ទះ បាក់ សង្កត់ លើ ។ 

 លោក  ថ្លៃង   ថា ៖ « ទោះ យ៉ោង ណ  
មិន មាន ពល រដ្ឋ ណ មា្នា ក់ សា្លាប់ ឬក៏រ ង-   
រ បួស នៅ ក្នុង ហៃតុ ការណ៍ នៃះ ទៃ » ។ 

 កៃ សួង ធន ធាន ទឹក និង ឧតុ និ យម   
នៅ ថ្ងៃ មៃសិល មិញ បាន ពៃមាន ថា ជៃ- 
លង សមា្ពាធ ទាប លើ ផៃន ដី កំ ពុង 
បង្កើន ឥទ្ធិ ពល មក លើ បៃ ទៃស កម្ពុជា   
ដូ ច្នៃះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ០៨   ដល់ ថ្ងៃ ទី១ ៤   
ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ២០ ២០ នៃះ   សី តុ ណ្ហ- 
ភាព នៅ ក្នុង បរិ យ កាស      នឹង មាន ការ- 
ធា្លាក់ ចុះ បន្តចិ បន្ទចួ មក វិញ   ដោយ សារ 
មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ ក្នុង កមៃិត ពី តិច ទៅ 
ចៃើន   ប៉ុ ន្តៃ   នៅ មុន ពៃល មាន ភ្លៀង 

ធា្លាក់   ឬ   ក្នុង អំ ឡុង មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ គឺ 
មាន ខៃយល់ កន្តៃក់ បក់ បក ខ្លាំង  ។      
លោក   ចាន ់ យ ុតា្ថា  អ្នក នា ំពាកៃយ កៃសងួ 
ធន ធាន ទឹក   និង ឧតុ និយម  បាន អំពាវ- 
នាវ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ ទាំង អស់ តៃូវ 
បង្កើន ការ បៃុង បៃ យ័ត្ន ចំ ពោះ បា តុ ភូត 
ខៃយល់ កន្តៃក់  និ ង រន្ទះ បាញ់។ ខៃយល់- 
កន្តៃក ់នៅ តៃ  បន្ត កើត មាន  ជា ព ិសៃស 
នៅ តបំន ់ទ ំនាប កណ្តាល ភាគ ពា យពៃយ   
និង តំ បន់ ខ្ពស់ រាប ខង ជើង » ៕ 

លោក  ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង ព័ត៌មាន នៅ ក្នងុ ពិធី  កន្លង មក   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី 

ផ្ទះ រលំ ដោយ សារ ខៃយល ់កន្តៃក់ នៅ ខៃត្តសៀម រាប។ រូបថត កៃសួង ព័ត៌មាន

ស្ត្រីមា្នាក់ស្លាប់ដោយសររន្ទះបាញ់និងផ្ទះ៣០ខ្នងខូចខាតដោយខ្រយល់កន្ត្រក់
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លោកហុ៊ន សែន ថាចែបាប់ គែប់គែង បែទែស ជាតិ ក្នងុ ភាពអាសន្ន មាន លទ្ធភាព អនុវត្ត០,១%
 នៀម   ឆេង 
 
ភ្នំ ពេញៈ  លោក នាយក រដ្ឋ- 

មន្តៃី  ហ៊ុន   សៃន  ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  « ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ- 
គៃប ់គៃង បៃទៃស ជាត ិក្នងុ ភាព- 
អាសន្ន »  នងឹ ចៃញ កៃយ ចលូ 
ឆ្នាំ ខ្មៃរ  ហើយ លទ្ធភាព នៃ ការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ នៃះ មាន តៃ  ០,១  
ភាគ រយ ប៉ុណ្ណោះ  ដោយ យោង 
លើ សា្ថាន ភាព ជងំ ឺកវូ ីដ១៩  នៅ 
កម្ពុជា បច្ចុ បៃបន្ន ។ 

  ថ្លៃង ក្នុង សន្និ សីទ សារ ព័ត៌- 
មាន ពសិៃស  កាល ព ីមៃសលិ មញិ 
នៅ  វមិាន សន្តភិាព   លោក  ហ៊នុ 
សៃន  ថ្លៃង ថា  សៃចក្ដី ពៃង- 
ចៃបាប ់ ស្ដ ី ព ីការ  គៃប ់គៃង បៃទៃស 
ជាតិ ក្នុង ភាព អាសន្ន  អាច នឹង 
កា្លាយ ជា ចៃបាប់ ពៃញ លៃញ 
កៃយ ចលូ ឆ្នា ំខ្មៃរ  បនា្ទាប ់ព ីឆ្លង 
កាត់ នីតិ វិធី នៅ រដ្ឋ សភា  ពៃឹទ្ធ- 
សភា  និង កៃមុ បៃកឹៃសា រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ។ 

 កាល ពី មៃសិល មិញ  រដ្ឋ សភា 
បាន ចៃញ សៃច ក្ដី បៃកាស ព័ត៌- 
មាន ដោយ បញ្ជាក់ ថា  សៃ ច ក្ដី 
ពៃង ចៃបាប ់នៃះ  តៃវូ បាន គណៈ- 
កមា្មាធិ ការ អចិនៃ្តយ៍នៃ រដ្ឋ- 
សភាព បាន អនុម័ត ចៃបាប់ នៃះ 
រួច ហើយ។  សៃច ក្ដី បៃកាស 
បញ្ជាក់ ថា   ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ បាន   

« បញ្ជូន ទៅ កាន់ គណៈ  កម្មការ 
នតី ិកម្ម   នងិ យតុ្ត ិធម ៌នៃ រដ្ឋ សភា  
ដោយ សហ ការ ជា មួយ គណៈ- 
កម្មការ មហា ផ្ទៃ  ការ ពារ ជាតិ   
និង មុខ ងារ សាធារ ណៈ នៃ រដ្ឋ សភា  
ពិនិតៃយ   សិកៃសា   ហើយ ធ្វើរ បាយ- 
ការណ៍ ជូន គណៈ កមា្មាធិ ការ  
អចិ នៃ្តយ៍ រដ្ឋ សភា វិញ » ។ 

  លោក   ហ៊នុ   សៃន   ថ្លៃង ថា  ថ្ងៃ 
សុកៃ នៃះ  សភា អាច នឹង  បៃជុំ 
ពៃញ អង្គ ដើមៃបី អនុម័ត ចៃបាប់ នៃះ ។  
វា តៃូវ ការ ពៃល វៃលា   បៃហៃល 
១អាទិតៃយ   នៅ ពៃឹទ្ធ សភា  ប៉ុន្តៃ  
បនា្ទាប់ ពី ឆ្លង សភា នៅថ្ងៃ សុកៃ 
នៃះ  វា ជា ពៃល វៃលា ចូល ឆ្នាំ។  
លោក ថា  លោក បាន ស្នើ   សុំ 
ពៃឹទ្ធ សភា  ឲៃយ មាន  ការ កោះ បៃជុ ំ
វសិា មញ្ញ រចួ ហើយ  ប៉នុ្តៃ ដោយ- 
សារ បញ្ហា សុវត្ថ ិភាព  វា អាសៃយ័ 
ថា  តើ ពៃឹទ្ធ សភា អាច បៃជុំ មុន 
ចូល ឆ្នាំ បាន  ឬ អត់? 

 លោក បន្ត ថា   បនា្ទាប់ ពី ពៃឹទ្ធ- 
សភា អនុម័ត  ចៃបាប់ នៃះ តៃូវ ឆ្លង 
កាត ់ ការ តៃតួ ពិនតិៃយ  អំព ីធម្ម ន ុញ្ញ- 
ភាព របស់ វា  ពី សំ ណាក់ កៃុម- 
បៃឹកៃសា ធម្ម នុញ្ញ ។   

  លោក ថ្លៃង ថា៖   « ដូច្នៃះ  ការ- 
បា៉ាន់ សា្មាន  ថ្ងៃ នៃះ គឺ ថ្ងៃ ទី ៧  
មៃសា  ដល់ ថ្ងៃ សុកៃ  ទី ១០  
សភា សមៃច។   ដល ់ថ្ងៃ ១៣  ឬ 

១៤  ចូល ឆ្នាំ។   អ៊ី ចឹង ទៃ ចៃបាប់ 
នៃះ អាច កៃយ ចូល ឆ្នាំ ខ្មៃ រ » ។ 

 ទោះបី យ៉ាង ណា  លោក  ថា  
លទ្ធ ភាព នៃ ការ បៃើ ចៃបាប់ នៃះ 
មាន តៃ   ០,១  ភាគ រយ ប៉ុណ្ណោះ  
ពី ពៃះ លោក មាន ជំនឿ រហូត 
ដល់ ជាង  ៩៩ភាគ រយ ថា  
កម្ពុជា អាច គៃប់ គៃង សភាព- 
ការ ណព៍ាក ់ពន័្ធ នងឹ ជងំ ឺកវូដី ១៩   
បាន ។    សភាព ការណ៍ របស់ 
កម្ពុជា មិន ទាន់ ដល់ អាសន្ន 
ដៃល តៃវូ ដាក ់បៃញាប ់បៃញាល ់
នោះ ទៃ។   តៃ កម្ពុជា មាន  តមៃូវ- 
ការ ចំា បាច់ ឲៃយ មាន  ចៃបាប់ នៃះ 
ក្នុង ដៃ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។   

  លោក បញ្ជាក់ ដៃរ ថា   លោក 
មិន ចង់ បៃើ ចៃបាប់ នៃះ ទៃ  ពៃះ 
ការ បៃកាស ដាក់ បៃទៃស ក្នុង 
គៃ អា សន្ន  ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សិទ្ធិ ពលរដ្ឋ  និង ប៉ះ ទង្គិច ដល់ 
បញ្ហា សៃដ្ឋ កិច្ច   និង បញ្ហា ជា- 
ចៃើន ទៀត។  

 លោក ថ្លៃង យ៉ាង ដូច្នៃះ  ថា៖    
« កាល ណា សភាព ការណ៍ តៃួត- 
តៃ លៃង បាន ដោយ បទ បញ្ជា  
ដោយ ការ អំពាវ នាវ ហើយ  គៃ 
ដាក ់ហើយ  កុ ំឆ្ងល ់ពៃក នយិយ 
ឲៃយ វា សៃួល សា្ដាប់។  បើ និយយ 
គ្នា លៃង សា្ដាប់  រដា្ឋាភិ បាល អំពាវ- 
នាវ ថា  កុំ ឲៃយ មាន ការ បៃមូល ផ្ដុំ 

គ្នា កៃង លោ វា ឆ្លង ជំងឺ  កុំ ឲៃយ 
មាន បញ្ហា នៃះ អ៊ ីចៃះ  បញ្ហា នោះ 
អ៊ ីចុះ   នយិយ គ្នា លៃង សា្ដាប ់  គៃ 
បៃកាស ដាក់ ហើយ » ។ 

  សៃច ក្ដី ពៃង ចៃបាប់ ស្ដី ពី ការ- 
គៃប ់គៃង បៃទៃស ស្ថតិ ក្នងុ ភាព- 
អាសន្ន  មាន ៥  ជពំកូ  នងិ  ១១ 
មាតៃ។   ចៃបាប់ នៃះ មាន ចៃង ពី 
ការ ដាក់ ទោស ទណ្ឌ អ្នក ល្មើស 
ដោយ តៃូវ ជាប់ ពន្ធ នា គរ ពី ១ 
ឆ្នា ំរហូត ដល់ ១០ ឆ្នា ំតាម  លក្ខ- 
ខណ្ឌ មាន ចៃង  និង  បន្ថៃម 
ដោយ ការ ផាក ពិន័យ ។ 

 កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  អង្គ ការ សិទ្ធិ- 
មនសុៃស ចនំនួ  ៤ រមួ មាន   អង្គការ  

CIVICUS, FORUM-ASIA, 
Frontline Defenders និង  
Civil Rights Defenders  
បាន បងា្ហាញ ក្ដី បារម្ភ អំពី ឥទ្ធិ- 
ពល នៃ ចៃបាប់ នៃះ  ដោយ លើក- 
ឡើង ថា  វា ផ្ដល់ នូវ អំណាច ទៅ 
អង្គ នីតិ បៃតិ បត្តិ   ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ 
ដល ់សៃរ ីភា ព ជា មលូ ដា្ឋាន   គ្មាន 
ចំណុច បញ្ចប់ ចៃបាស់ លាស់ ។ 

  កៃុម អង្គការ ដដៃ ល លើក- 
ឡើង ថា៖  «រដា្ឋាភិ បាល កម្ពុជា 
តៃូវ តៃ ធ្វើ ការ កៃ សមៃួល ចៃបាប់ 
នៃះ ជា បនា្ទាន់  ដើមៃបីឲៃយ វា សៃប 
ទៅ នឹង ចៃបាប់ សិទ្ធិ មនុសៃស  និង 
បទ ដា្ឋាន  អន្តរ ជាតិ។  បើ មិន 

ដូច្នៃះ ទៃ អំណាច នៃ ភាព មាន 
អាសន្ន នៃះ នឹង តៃូវ បាន បៃើ ជា 
អាវុធ មួយ ទៀត ក្នុង ឃ្លាំង អាវុធ 
របស់ កម្ពុជា ដើមៃបី កម្ទៃច មតិ 
បៃឆំង   បង្កៃប អ្នក រិះ គន់  និង 
បំបិទ មាត់ អ្នក ការពារ សិទ្ធិ- 
មនុសៃស» ។ 

  គិត តៃឹម  ពៃឹក ថ្ងៃ អងា្គារ មៃសិល- 
មិញ  កម្ពុជា  រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង 
មា្នាក់ ទៀត  ដៃល ជាស្តៃី ទៃសចរ 
ជនជាតិ វៀត ណាម  អាយុ ២៧ 
ឆ្នាំ។  ស្តៃីរូប នៃះ  បាន ចាក ចៃញ 
ពី កៃុង បាវិត  ខៃត្ត សា្វាយ រៀង 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២  ខៃមីនា   ទៅ 
បៃទៃស វៀត ណាម   ហើយ បាន  
តៃឡប់ មក វិញ នៅ ថ្ងៃ ទី ១០  
មនីា។  ស្តៃ ីរបូ នៃះ មាន មតិ្ត បៃសុ 
ជន ជាតិ ចិន ដៃល បាន ចាក- 
ចៃញ ពី កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣  
មៃសា។ 

 កៃ សួង សុខា ភិបាល បញ្ជាក់ 
ថា  តួ លៃខ អ្នក មាន ជំងឺ នៃះ 
សរុប នៅ កម្ពុជា មាន សរុប  
១១៥ នាក់   ប៉ុន្តៃ ៥៨  នាក់ បាន 
ជា សះ សៃបើយ  បូក ទាំង អ្នក ជា 
សះ សៃបើយ ចនំនួ  ៥នាក ់កាល- 
ព ីមៃសលិ មញិ។  អ្នក មាន វរីសុ នៃះ 
ដៃល កំពុង សមៃក ពៃយាបាល 
នៅ តាម មន្ទីរ ពៃទៃយ នានា មាន 
ចំនួន  ៥៧នាក់ ៕ 

គណៈកម្មការអចិនេ្តយ៍ រដ្ឋសភាពិភាកេសាចេបាប់។ រូបថត រដ្ឋ សភា

អ្នក នេសាទ នៅ កណ្តាល ទីកេងុ!
   ទូក នៃសាទ ជា លក្ខណៈ គៃួសារ ចំនួន ២ គៃឿង កំពុង ធ្វើការ នៃសាទ តៃី នៅ  ទន្លៃសាប ក្នុង ខណ្ឌ ឫសៃសី កៃវ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ កាលពី ថ្ងៃ ទី៤  ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ២០២០។ បើ តាម  បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល ជា អ្នក - 
បៃកប របរ នៃសាទ ទិន្នផល តៃី នៅ តាម ដង ទន្លៃ បាន ធា្លាក់ ចុះ  ជា បន្ត បនា្ទាប់ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ដៃល ការ ធា្លាក់ ចុះ នូវ ធន ធាន មច្ឆជាតិ នៃះ ក៏ បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ ះ ពាល់  ដល់ ជីវភាព របស់ ពួក គត់  ដៃល ពឹង អាសៃ័យ 
តៃ ទៅ លើ ការ នៃសាទ នៃះ ផង ដៃរ។ ទន្លៃសាប ដៃល ពល រដ្ឋ  កំពុង តៃ នៃសាទ នៃះ គឺ បៃក ចៃញ ពី ទន្លៃមៃគង្គ ខាង មុខ ពៃះ បរមរាជវាំង   ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ បឹង ទន្លៃសាប ។ រូប ថត ហុង  មិនា



� ង��  ង និង អគ� � យក 
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និពន្ធ � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រន
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

� ក់សា�ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
�៉្រគុណមករា

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា៉ាន់រ�យ

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
ប្រក់សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីម៉ោ�

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី� 
�្រមវណ�ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង� ន់ណ រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀមឆ្រង

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រ�សុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,ឡុងគឹមម៉ោរ�តា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដ រា៉ា,

សួសយា៉ោមី,ធូវ�រៈ,ខ្រងសុខគន�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លា,ស្រតកី� ,ជិនណ ន
ខឿនឌីយា៉ោ,សយរា៉ាសុី

� រ�រូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិន ,

ហា�នរង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

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

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វ៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណ រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់�្រត,017578768
ប្រជ្ញមុន្នីរៈ,0121237777
�្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

បេ � ន�េក� យ� សេតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
បេ � ន�េក� យ� សេត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវសន ,015814499

បេ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ�
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
�ុិល� ភ

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉្រង
បេ � នគណ�េយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណ ក់,នីសុីយា៉ោ,វង់អូន

� រ�� ល័យ�េត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �េ�   ខូ អិល ធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊នស្រន(ផ្លវូ៦០ម៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា្វាយដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

មន្ត្រីនគរបាលបាញ់សម្លាប់អតីតប្រពន្ធត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការថ្ង្រន្រះ
គឹម  សារុំ 

ភ្នពំេញៈ មន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌ
ស្រនសខុម្នាក់ដ្រលបានបាញ់
សម្លាប់អតីតប្រពន្ធនងិកនូស្រី
របស់ខ្លួនបណ្តាលឲ្រយរងរបួស
ធ្ងន់នៅសង្កាត់ភ្នពំ្រញថ្មីកាល-
ពីយប់ថ្ង្រទី៦ខ្រម្រសាហើយ
ត្រវូបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួន
បានភ្លាមៗ នៅប៉ុន្មានម៉ោង
ក្រយមកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញ
នៅថ្ង្រទី៨ខ្រម្រសាន្រះ។
លោកហ្រង សុភប្រធាន

ការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រតិ-
ធ្ងន់ន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាល
រាជធានីភ្នពំ្រញបានថ្ល្រងកាល
ពីម្រសិលមិញថាករណីជនសង្រស័យ
ឈ្មាះជាចាន់បូរា៉ាដ្រលជា
មន្រ្តីនគរបាលខណ្ឌស្រនសុខ
គឺសមត្ថកិច្ចកំពុងបំព្រញនីតិ-
វិធីសាកសួរ។លោកថ្ល្រងថា៖
«ជនសង្រស័យបើខ្ញុំបំព្រញ
នីតិវិធីទាន់ គឺត្រូវបញ្ជូនគាត់
ទៅតុលាការ នៅរសៀលថ្ង្រ
ន្រះ(ថ្ង្រទី៦ម្រសា)ត្របើមិន
ទាន់យា៉ោងយូរថ្ង្រស្អ្រក(ថ្ង្រទី៨
ខ្រម្រសា)»។
លោកសុភ បានបញ្ជាក់

ថា៖«ខណ្ឌស្រនសុខជាម្ចាស់
ករណីប៉នុ្ត្រគ្រយកជនសង្រសយ័
មកផ្ញើនៅកន្ល្រងខ្ញុំ(ស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលរាជធានី)សិន
ព្រះទុកនៅខណ្ឌគ្រខ្លាច
យា៉ោងម៉្រចយា៉ោងម៉ោដោយសារ
ត្រជនសង្រស័យក៏ជាប៉ូលិស
ខណ្ឌនោះដ្ររ»។
ស្រ្តីរងគ្រះឈ្មាះសូរពៅ-

មរកតអាយុ៣៩ឆ្នាំ មុខរបរ
នៅផ្ទះសា្នាក់នៅផ្ទះជួលក្នុង
ភូមិទ្រសង្កាត់ស្ទឹងមនជ័យ
ខណ្ឌមនជយ័បានសា្លាប់ព្រល
បញ្ជនូដល់មន្ទរីព្រទ្រយកាល់ម៉្រត

ខណៈដ្រលកូនស្រីអាយុ៧ឆ្នាំ
រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅ
សង្គ្រះនៅមន្ទរីព្រទ្រយគន្ធបុបា្ជា។
លោកហួរម៉្រងវ៉ាងអធិការ

នគរបាលខណ្ឌស្រនសខុបាន
ថ្ល្រងថាជនសង្រស័យត្រវូសមត្ថ-
កិច្ចចម្រុះតាមឃាត់ខ្លួនបាន
នៅស្រកុកៀនសា្វាយខ្រត្តកណ្តាល
ពោលគឺបន្ទាប់ពីជនសង្រស័យ
បង្កហ្រតុបានបុ៉ន្មានម៉ោងមក។
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រយ

ឃាត់ខ្លនួសមត្ថកចិ្ចបានបញ្ជនូ
ជនសង្រស័យទាំងយប់ទៅស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី
ភ្នំព្រញហើយលោកមិនបាន
ដងឹពីពត័៌មនលម្អតិជុវំញិរឿង
ន្រះទ្រ។
លោកព្រំសំណងអធិការ

នគរបាលស្រុកកៀនសា្វាយ

ដ្រលជាទីកន្ល្រងជនសង្រសយ័រត់
ទៅលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់
របស់សមត្ថកចិ្ចនោះបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ពីម្រសិលមិញថា
សមត្ថកិច្ចដ្រលចូលរួមតាម
ចាប់ខ្លួនជនសង្រស័យឈ្មាះជា
ចាន់បូរា៉ាន្រះ មនខងកម្លាំង
នយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួង
មហាផ្ទ្រស្នងការនគរបាល
រាជធានីភ្នពំ្រញរួមនិងនគរបាល
ខណ្ឌស្រនសុខផងដ្ររ។
បើតាមលោកសំណងចំពោះ

មូលហ្រតុដ្រលជនសង្រស័យរត់-
ទៅលាក់ខ្លួនក្នុងដ្រនដីស្រុក
កៀនសា្វាយនោះដោយសារត្រ
ជនសង្រស័យមនផ្ទះម្តាយរបស់
គាត់ និងផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់
នៅទីនោះដោយជិះមូ៉តូ១គ្រឿង
ទៅ។ដំបូងឡើយជនសង្រស័យ

ទៅលាកខ់្លនួនៅផ្ទះរបស់ម្តាយ
គាត់បុ៉ន្ត្រដោយដឹងថាសា្ថានភព
មិនស្រលួជនសង្រស័យបានច្រញ
ពីផ្ទះម្តាយបង្កើតរបស់គាត់ទៅ
សំងំលាក់ខ្លនួនៅផ្ទះបងស្រីរបស់
គាត់ម្តងហើយត្រូវកម្លាំង
សមត្ថកិច្ចចម្រុះតាមចាប់បាន
នៅផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់នៅ
អំឡុងប្រមណជាម៉ោង ១១
យប់ថ្ង្រទី៦ខ្រម្រសា។លោក
ប្រប់ថា៖«សមត្ថកចិ្ចសរួពីមលូ-
ហ្រតុបាញ់សម្លាប់ហើយជន-
សង្រស័យថាអស់លោកមនិដងឹពី
សា្ថានភពគ្រួសារខ្ញុំទ្រព្រះ
សុទ្ធត្រមនវិបត្តិផ្រស្រងៗគា្នា»។
បើទោះបីជាព័ត៌មនលម្អិត

ស្តីពីមូលហ្រតុន្រការបាញ់
ប្រហារន្រះមិនត្រូវបានលោក
ហួរម៉្រងវ៉ាងអធិការខណ្ឌស្រន-
សុខ ប្រប់ក្តីត្របើតាមមន្រ្តី
នគរបាលខណ្ឌស្រនសុខមួយ
រូបដ្រលសុំមិនប្រប់ឈ្មាះ
បានរៀបរាប់ឲ្រយដឹងថា ហ្រតុ-
ការណ៍បាញ់ស្រ្តីរងគ្រះន្រះ
បានកើតឡើងប្រហ្រលជា
ម៉ោងជាង៨យប់ថ្ង្រទី៦ខ្រ
ម្រសានៅតាមបណ្តាយផ្លូវ-
ល្រខ១០៨៦សង្កាត់ភ្នពំ្រញថ្មី
ខណ្ឌស្រនសុខ។
មុនដំបូងគ្រឃើញជនសង្រស័យ

ជិះម៉ូតូដ្រញតាមរថយន្តដ្រល
ស្រ្តីរងគ្រះនិងកូនស្រីរបស់
ស្រ្តរីងគ្រះជិះក្នងុរថយន្តឡិច-
សុីស១គ្រឿងដ្រលមនបុរស
ម្នាក់ជាអ្នកបើកបរហើយជន-
សង្រស័យបានបាញ់ចំនួន៤គ្រប់
ត្រ៣គ្រប់មិនផ្ទះុនិងផ្ទះុ១គ្រប់
ត្រូវចំស្រ្តីរងគ្រះបណ្តាលឲ្រយ
របួសធ្ងន់ហើយសា្លាប់ព្រលបញ្ជូន
ដល់មន្ទរីព្រទ្រយកាល់ម៉្រតខណៈ
កូនស្រីរបស់ស្រ្តីរងគ្រះមន
អាយុប្រហ្រល៧ឆ្នាំបានរងរបួស
ធ្ងន់ត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រះ-

បន្ទាន់នៅមន្ទីរព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផា
ទាំងយប់។
មន្រ្តីរូបនោះបន្តថាបុរស

ម្នាក់ដ្រលជាអ្នកបើករថយន្ត
ជូនស្រ្តីរងគ្រះបាននិយាយ
ប្រប់សមត្ថកិច្ចក្រយកើត-
ហ្រតុថាមុនកើតហ្រតុគាត់បាន
បើករថយន្ត ម៉ោកឡិចសុីស
១គ្រឿងដឹកស្ត្រីរងគ្រះនិង
កូនៗរបស់នងចំនួន៣នក់
(ប្រុស២ស្រី១)និងរបស់របរ
មួយចំនួនច្រញពីផ្ទះស្ត្ររីងគ្រះ
នៅខណ្ឌស្រនសខុបណំងយក
ទៅទុកនៅផ្ទះបងស្រីរបស់ស្ត្រី
រងគ្រះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមន-
ជ័យ។បុ៉ន្ត្រព្រលមកដល់កន្ល្រង
កើតហ្រតុ ផ្លូវ១០៨៦បុរស
ជាអតីតសា្វាមីបានជិះម៉ូតូពី
ក្រយបាញ់សំដៅរថយន្តចំនួន
៤គ្រប់ ប៉ុន្ត្រផ្ទុះត្រមួយគ្រប់
បុ៉ណ្ណោះហើយព្រលនោះត្រវូស្ត្រី
រងគ្រះនិងកូនស្រីរងរបួសធ្ងន់។
មន្រ្តីនគរបាលរូបនោះបន្ត

ទៀតថាបើតាមស្រ្តីម្នាក់ដ្រល
ជាបងស្រីបង្កើតរបស់ជនសង្រស័យ
និយាយប្រប់សមត្ថកិច្ចដ្ររថា
ប្អនូរបស់គាត់ខឹងនឹងស្រ្តរីងគ្រះ
ដ្រលជាអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួន
យូរមកហើយព្រះថាប្រពន្ធ
របស់ខ្លនួ បានទំនក់ទំនងស្ន្រ-
ហាជាមួយបុរសម្នាក់(អ្នកបើក
រថយន្តព្រលកើតហ្រតុ)។
ស្រ្តីជាបងរបស់ជនសង្រស័យ

បន្តថាប្អនូប្រសុរបស់គាត់ធា្លាប់
និយាយប្រប់គាត់ថាគ្រ(ជន
សង្រស័យ)នឹងសម្លាប់បុរសនោះ
ប្រសិនបើអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួន
នៅត្រទាក់ទងបុរសនោះទៀត។
បើតាមនងសា្មានគឺប្អនូប្រសុរបស់
គាត់បង៉បាញ់បរុសដ្រលជាអ្នក
បើករថយន្តនោះទៅវិញទ្រប៉ុន្ត្រ
ច្រដន្រយប្ររជាទៅត្រវូអតីតប្រពន្ធ
និងកូនស្រីខ្លនួទៅវិញ៕

គឹម  សារុំ 

ភ្នំពេញៈ សមត្ថកិច្ចការិយាល័យ-
កម្រតិស្រលន្រនយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពី
ម្រសិលមិញបានបញ្ជូនបុរសម្នាក់ទៅ
សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំព្រញបន្ទាប់ពី
ចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំព្រញកាលពី
ថ្ង្រទី៥ម្រសាឆ្នាំ២០២០ពាក់ពន័្ធនងឹ
ករណីច្រញស្រកអត់សាច់ប្រក់ចំនួន
១៥០០០០ដុលា្លារ។
ក៏ប៉ុន្ត្រលោកឧត្តមស្រនីយ៍ឆយ

គមឹខឿនអ្នកនំពាក្រយអគ្គស្នងការនគរ-
បាលជាតិបានថ្ល្រងថាជុំវិញការបញ្ជូន
ជនសង្រស័យទៅសាលាដំបូងរាជធានី-
ភ្នពំ្រញន្រះគឺលោកមនិទាន់បានទទលួ

របាយការណ៍ពីនយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌ
នៅឡើយទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយ

ប្រប់បានទ្រដោយសារខ្ញុំមនិទាន់បាន
របាយការណ៍»។
ទោះយា៉ោងណមន្រ្តីន្រនយកដ្ឋាន-

ព្រហ្មទណ្ឌ១រូបដ្រលសុំមិនបញ្ច្រញ-
ឈ្មាះប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រសិល-
មញិថាលោកបានឃាត់ខ្លនួនងិបញ្ចនូ
ជនសង្រសយ័ម្នាក់ឈ្មាះផូណរូិនអាយុ
៤៦ឆ្នាំទៅសាលាដបំងូរាជធានីភ្នពំ្រញ
រចួហើយនៅរសៀលថ្ង្រទី៧ម្រសាប៉នុ្ត្រ
លោកមិនបានប្រប់លម្អិតទ្រដោយ
គ្រន់ត្រថាឃាត់ខ្លួនជនសង្រស័យន្រះ
គឺធ្វើឡើងតាមបណ្តងឹរបស់ជនរងគ្រះ
ដ្រលបានប្តឹងមកនយកដ្ឋានព្រហ្ម-

ទណ្ឌន្រក្រសួងមហាផ្ទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«រឿងចាបន់្រះ

ខ្ញុំចង់បានសា្នាដ្រហើយបុ៉ន្ត្រជាគោល-
ការណ៍ខ្ញុំមិនអាចជម្របព័ត៌មនន្រះ
ជូនបានទ្រ»។
នៅព្រលទាក់ទងសរួតាមត្រឡ្រក្រម

ទៅអយ្រយការអមសាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នពំ្រញលោកព្រះរាជអាជា្ញារងគជុគមឹ-
ឡុងជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីតុលាការ
លើជនសង្រស័យយា៉ោងណនោះលោក
មិនបានឆ្លើយតបទ្រ រហូតដល់ព្រល
ព្រលប់ថ្ង្រម្រសិលមិញ។
ទាក់ទិននឹងការច្រញស្រកគា្មានសាច់-

ប្រក់ន្រះបើតាមបណ្តាញព័ត៌មន
FreshNewsកាលពីម្រសិលមិញបាន
សរស្ររថាកម្លាំងនយកដ្ឋាននគរ-

បាលព្រហ្មទណ្ឌបានចាប់ខ្លនួជនសង្រស័យ
ឈ្មាះផូ ណូរិន នៅថ្ង្រទី៥ខ្រម្រសា
បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹងពីជនរង-
គ្រះទាក់ទងនឹងរឿងច្រញមូលប្របទាន-
បត្រគា្មានប្រក់សរុប១៥០០០០ដុលា្លារ
ដោយបណ្តងឹនោះមនភ្ជាប់ទំាងឯកសារ
ស្រកស្អុយមកធ្វើជាភ័ស្តុតាងផងដ្ររ។
បើតាមFreshNewsដ្រលយោង-

តាមប្រភពបានអះអាងថាជនសង្រសយ័
ខងលើបានប្រើល្របិចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្រយ
ជនរងគ្រះជឿទុកចិត្តលើខ្លួន ទើប
ឈានដល់ប្រើកលល្របិចច្រញស្រកស្អយុ
បោកជនរងគ្រះទើបជនរងគ្រះដក់
ពាក្រយបណ្តឹងឲ្រយសមត្ថកិច្ចនគរបាល
នយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទ្រ
ចាត់ការតាមច្របាប់ត្រម្តង៕

មន្តេនីគរបាល ខណ្ឌ សេន សុខ   បាញ់ សម្លាប់ អតី តបេពន្ធ  ។ រូបថតនគរបាល

បញ្ជនូជនសង្រស័យម្នាក់ទៅតុលាការករណីច្រញស្រកគ្មានសាច់ប្រក់
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អាជីវកម្មខ្នាតតូចប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះប្រក់ចំណូល
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ ក្រុមអាជីវក រ ខ្នាត- 
តូច មួយ ចំនួន ក្នុង ក្រុង   ភ្នំព្រញ 
បាន អះ អាង ថា ប្រក់ ចំណូល 
ប្រចាំ ថ្ង្ររបស់ ពួកគ្របាន    ថយ- 
ចុះ  ជាង ឆ្នា ំមុន ដោយ សារ  ប្រជា-  
ពល រដ្ឋ រតឹ ត្របតិ ការ ចណំាយ នៅ 
មនុ  ពធិ ីបណុ្រយ ឆ្នា ំថ្ម ីប្រព្រណ ីខ្ម្ររ  
ព្រះ ត្រ ការ បារម្ភ ពី ការ រីក រាល- 
ដាលរបស់ ជំងឺ កូវីដ ១៩ អូស- 
បន្លាយ រយៈ ព្រល យូរ ។ 

បើ ទោះបីជា រដា្ឋា ភិបាល បាន 
ប្រកាស លុប ចោល ការ រៀប ចំ 
ពធិ ីបណុ្រយ ឆ្នា ំថ្ម ីប្រព្រណ ីខ្ម្ររ ដើម្រប ី 
ទប់ សា្កាត់ ការ រីករាល ដាល ន្រ 
វីរុស កូ រ៉ូ ណា ក៏ ប៉ុន្ត្រ ពិធី ស្រន - 
ព្រន  ដនូ តា ដ្រល បាន ច្រក ឋាន 
ទៅហើយ  នងឹនៅ ត្រ អនវុត្ត ទៅ 
តាម ទម្លាប់ របស់ ប្រជាពលរដ្ឋ 
ជា ធម្មតា ។   ការ ណ៍ ន្រះ នំ ឲ្រយ 
ប្រជាពល រដ្ឋ ត្រវូ ចណំាយ ប្រក ់
ច្រើន ដើម្រប ីទញិ គ្រឿ ង សណំ្រន 
នងិ  បន្ល្រ ត្រ ីសាច ់ទកុ  ធ្វើ  ម្ហបូអា- 
ហារ សម្រប់ ស្រន ដូន តា នៅ 
ក្នងុ ឱកាស ពធិបីណុ្រយ  ចលូ ឆ្នា ំខ្ម្ររ  
ដ្រល នងឹ ប្រព្រតឹ្តទៅ ព ីថ្ង្រទ ី១៣ 
ដល់ ១៦ ខ្រ ម្រសា ខង មុខ ។ 

អាជីវករ លក់ បន្ល្រ  និង អីវ៉ាន់ 
ចាប ់ហួយ  នៅភ្នំព្រញ  អ្នក  ស្រី 
ហាក់ ឡាយ ហៀក បាន  ឲ្រយ  ដឹង 
ថា ជា ទ ូទៅ មនុ ពធិ ីបណុ្រយ ចលូ- 
ឆ្នាំ ប្រព្រណី ខ្ម្ររ ចូល មក ដល់  
សកម្ម ភាព លក់ ដូរ របស់  គាត់   
មនភាព  មមញកឹ ខ្លាងំ  ប៉នុ្ត្រ ឆ្នា ំ

ន្រះ  មិន ដូច ឆ្នាំ មុន ទ្រ ដោយ- 
សារ ប្រ ជា ពល  រដ្ឋ មន ការ ត្របតិ- 
ត្របៀត  ក្នងុ ការ ចាយ វយ ចពំ្រល 
ការ រីក រាល ដាល កូ វីដ ១៩ ។ 

អ្នក ស្រី ថ្ល្រងថា ៖ « នៅ ព្រល 
ន្រះ ខ្ញុំ លក់ ដាច់ មួយៗ  បើ មើ ល 
ទៅ លក់ មិន សូវ ដាច់ ដូច ឆ្នាំ មុន 
ទ្រ  ហើយ ចំណូល ក៏ ធ្លាក់ តាម 
ហ្នឹង ដ្ររ។ ខ្ញុំឃើញ ថា   ទំនិញ 
សម្រប់  ស្រន ដូន តានៅ ក្នុង ពិ ធី- 
បុណ្រយ ចូល ឆ្នាំ ខ្រ្មរ   ដូច ភ្រសជ្ជៈ  
នងិ ទៀន ធបូ ហាក ់លក ់មនិ សវូ 
ដាច់ ទ្រ »។ 

 កំពុង ហាន់ សាច់ ជ្រូក ចៀន 
បណ្តើរ នយិាយ ត្អញូ ត្អ្ររ  បណ្តើរ  
អ្នកស្រ ី មុ ីរា៉ាណ្រត អាជវីករលក ់

បាយ នៅ ក្រប្ររ ផ្រសារ សារឿន  ស្ថតិ 
នៅ ក្នុង ខណ្ឌ ដង្កា  រាជ ធនី 
ភ្នំព្រញ  បាន រៀប រាប់ ថា ការ - 
លក ់ ដរូ មនិ កាក ់កបនោះ ទ្រនៅ 
ប៉ុន្ម ន ខ្រ មក ន្រះ ដោយសារ 
បញ្ហា ជំងឺកូ វីដ ១៩ ។ 

អ្នក ស្រី ជឿថា ការ បាត់ បង់ 
ការ ងារ របស់ កម្មករ រោង ចក្រ 
រាប់ មឺុន នក់   ដោយសារ ការ រាត- 
ត្របាត ជំងឺកូ វីដ១៩  បាន ជះ ឥទ្ធិ- 
ពល អវិជ្ជ មន ដល់ ការ រកសុី  
ទទួល ទាន របស់ គាត់  ។

អ្នក ស្រីថ្ល្រងថា៖ « ខ្ញុំ ធ្លាប់ ត្រ 
លក់ បាយ ដាច់ ខ្លាំង  នៅ ព្រល 
ជិត ចូល ឆ្នាំ ខ្រ្មរ ម្តង ៗ  ដោយ ពី 
មុន ១ ថ្ង្រ អង្ករ  ៣០ កំប៉ុង 

សម្រប ់ដា ំបាយ   នងិ សាច ់ជាង 
១០ គីឡូ ក្រម   លក់ គា្មន សល់  
ត្រ  សព្វ ថ្ង្រ ន្រះ វិញ ១ ថ្ង្រ អង្ករ  
១០ កបំ៉ងុ លក ់មនិ ចង ់អសផ់ង 
បើ លក ់មនិ ដាចដ់ចូ្ន្រះ ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ 
បាន លុយ  មក ពី ណា បង់ កម្ចីឲ្រយ 
ធនគារ ទ្រ»។ 

អ្នកស្រ ីគមី សងុ ម្ចាស ់ហាង 
កាហ្វ្រ ឈ្មះ  IDOL ដ្រល មន 
៤ សាខ  នៅ ភ្នពំ្រញ  បាន ប្រប ់
ថា ការ លក់ ដូរ របស់ ហាង អ្នក- 
ស្រី នៅ ឆ្នាំ ន្រះ ហាក់ ថម ថយ 
បន្តិច ដោយ សារ ត្រ  សាខ មួយ 
របស់ អ្នក ស្រី នៅ ក្នុង ផ្រសារ  ច្របារ- 
អំពៅ  ត្រូវ បាន បិទ ជា បណ្តោះ- 
អាសន្ន  បន្ទាប់ ពីរក ឃើញ ប្រជា- 

ពល រដ្ឋ មន ផ្ទុក វីរុស កូ រ៉ូ ណា 
១ករណី នៅ តំបន់ នោះ  ។ 

អ្នក ស្រ ីថ្ល្រងថា៖ «សាខនោះ 
ធ្លាប ់ត្រ លក ់ដាចខ់្លាងំ ត្រ តាងំ ព ី
រក ឃើញ មន  កូ វីដ នៅ តំបន់ 
នោះ ខ្ញុំ លក់ មិន ដាច់ សោះ។ 
សព្វ  ថ្ង្រ ជា មធ្រយម លក់ បាន 
ចនោ្លាះព ី៦០ -៨០ក្រវ  ប៉ណុ្ណោះ 
ដ្រល កាលពមីនុ លក ់បាន ច្រើ ន 
ជាង ន្រះ  ជា ពសិ្រស ជតិ ចលូ ឆ្នា ំ
ខ្ម្រ រ ម្តង ៗ »។

ចណំ្រក ម្ចាស់ ហាង លក ់អវី៉ាន ់ 
ចាប់ ហួយ មួយ រូប ទៀត សុំ មិន 
បញ្ច្រញ ឈ្មះ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
ស្រប  ព្រល លក់ មិន សូវ ដាច់ 
ប្ររ  ជា ទនំញិ មយួ ចនំនួ ត្រវូបាន 
អាជវីករ លក ់ទនំញិ  បោះ ដុ ំឆ្លៀត  
ឡើង ថ្ល្រ ថ្រម ទៀត ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ទំនិញ 
ភាគ  ច្រើន នំ ចូល ពី ប្រទ្រស ថ្រ 
និង វៀតណាម ត្រូវ បាន ដំឡើង  
ថ្ល្រ ដចូ ត្រខី កបំ៉ងុ នងិម ីជាដើម 
សព្វ ថ្ង្រ ត្រខី កបំ៉ងុ ឡើង ថ្ល្រ រហតូ 
ដល់ ជាង  ៣០ ០០០ រៀល ក្នុង 
១ឡូ ប៉ុន្ត្រ ទំនិញ ដ្រលផលិត 
ក្នុង ស្រុក អត់ ឡើង ថ្ល្រទ្រ  ដូច ជា 
ភ្រសជ្ជៈ   ទឹក សុទ្ធ  ជាដើម »។

កាលពី ថ្មី ៗ ន្រះ  រដា្ឋា ភិបាល 
បាន ច្រញ វិធន ការ មិន ឲ្រយ មន 
នំ  ច្រញស្រូវ អង្ករ ស ត្រី  ទៅ   
ក្រ ប្រទ្រស ដើម្រប ីរក្រសា ស្ថរិភាព 
ស្របៀង អាហារ  និង ទប់ កុំឲ្រយ 
តម្ល្រទំនិញ លើ ទីផ្រសារ ឡើង ថ្ល្រ 
ខ្ពស់ ចំព្រល មន ការ រាត ត្របាត  
ជំងឺកូ វីដ ១៩ ៕

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ  លោក នយក រដ្ឋមន្ដ្រ ី ហ៊នុ 
ស្រន កាល ព ីថ្ង្រ អងា្គារ បាន អពំាវនវឲ្រយ 
ប្រជា កសកិរ ត្រវូ បង្កើន ការ បង្ក បង្កើន- 
ផល ដើម្របី ចាប់ យក ឱកាស   បង្កើន ការ- 
ផលិត  ខណៈ ដ្រល តម្រូវការ ក្នុង ស្រុក 
កំពុង កើន ឡើង។ 

ការអំពាវនវ ន្រះ  បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
អឡំងុ សន្នសិទី ពត័ ៌មន ស្ដពី ីកវូដី១៩ 
ដ្រល រៀប ចំ ឡើង នៅ វិមន សន្ដិភាព  
កាល ពីថ្ង្រអងា្គារ  ដោយ លោក  លើក- 
ឡើង ថា ទន្ទឹម នឹង ផល ប៉ះពាល់ ពី ការ- 
រីក  រាល ដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដ្រល ធ្វើ 
ឲ្រយ  ស្រដ្ឋ កចិ្ច ព ិភព លោក នងិ ក្នងុ តបំន ់
រួម ទាំង ប្រទ្រស កម្ពុជា  ផង មន  ការធ្លាក់ -   

ចុះភាគច្រើន  ទៅ លើ   វិស័យ ស្រវ និង 
ឧស្រសាហ  កម្មនោះ ព្រល ន្រះ  ជា ឱកាស 
ដ៏ ល្អ សម្រប់ វិស័យ កសិកម្ម  ក្នុងការ- 
បង្កើន ការ ផលិត ។  

ការអំពាវនវ ន្រះ   ធ្វើ ឡើង បន្ទាប់ ពី   
រដា្ឋា  ភិបាល  កាល ពីចុង ខ្រ មីន  និង 
ដើម ខ្រ ម្រសា ន្រះ    បាន  ប្រកាស ហាម- 
ឃាត់  ការនំច្រញ ស្រូវ  អង្ករ ស   និង 
ផលិត ផល ន្រសាទ  ដើ ម្របីធន  ដល់ 
ការ ផ្គត់ ផ្គង់  នៅ ក្នុង ស្រុក ន  អំឡុង ការ - 
រីករាល  ដាល  ជំងឺន្រះ  ។  

លោក ថ្ល្រង ថា ៖« ខ្ញុំអំពាវនវ  ឲ្រយប្រ-
ជាជន ត្រូវ បង្កើន  ការធ្វើ កសិ កម្ម បន្ល្រ  
និង ដំណាំ កសិ កម្ម ផ្រស្រងទៀត  រួម ទាំង  
ការ ចិញ្ចឹម សត្វ  និង ត្រី ដើ ម្របី ផ្គត់  ផ្គង់ 
ទីផ្រសារ នៅ ក្នុងស្រុក នអំឡុង  ព្រល ដ៏ 

ពិបាកន្រះ។  ខ្ញុំគិត ថា ប្រជាជនរបស់ 
យើង អាច  មនលទ្ធ ភាព  ក្នងុការ ផលតិ 
វ បាន » ។   លោក បន្ត   ថា៖ «ពិត ហើយ 
វិស័យ ទ្រសចរណ៍ និង កាត់ដ្ររ កំពុង 
រង  ផល ប៉ះពាល់ ប៉ុន្ត្រ វ មិន ប៉ះពាល់ 
លើ  វសិយ័ កស ិកម្ម  ទ្រ។ ផ្ទយុទៅវញិ  វ 
ជា ឱកាស ដ៏ មន  តម្ល្រ  សម្រប់  វិស័យ 
កស ិកម្ម  ដើម្រប ីបង្កើន ការ ផលតិ  ដចូ្ន្រះ 
ទាម ទារ ឲ្រយ ប្រជាជន   យើង  ធ្វើ កសិ កម្ម  
និង បង្កើន ស្របៀងអាហារ  បន្ល្រ  និង 
សាច់   ដើ ម្របី ឆ្លើយតប នឹង តម្រូវការ »។   

លោក ក៏ បាន ជំរុញ ឲ្រយ ក្រសួងក សិ - 
កម្ម  រកុា្ខា ប្រមញ ់នងិន្រសាទ  នងិ ភាគ ី
ពាកព់ន័្ធ  ត្រវូដកឹ ន ំ នងិ បណ្ដុះ បណា្តោល  
ប្រជាជន  ឲ្រយធ្វើ កសិ កម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ  
និងដំា បន្ល្រ   ដ្រល មន តម្រវូការទី ផ្រសារ - 

ខ្ពស់ ។  លោក បានលើក ឡើង ថា ៖  
« យើង ត្រូវ ត្រ ប្រកា្លាយ ព្រល វ្រលា 
ដព៏បិាកន្រះ ទៅជា ឱកាស ដើម្របី លើក- 
កម្ពស់  ផលិត ភាព   ក្នុងវិស័យ កសិ កម្ម 
ដ្រល  មន ដណំើរ ការ យតឺយា៉ាវ  ព ីមនុ។  
កាល ពពី្រល កន្លងមក កណំើន វសិយ័ 
ស្រវ កម្ម និង   ឧស្រសាហ  កម្ម   បាន កើន- 
ឡើង ខ្ពស ់ប ំផតុ ប៉នុ្ត្រ កស ិកម្ម  មនភាព- 
យឺតយា៉ា វខ្លាំងបំ ផុត។  នៅ ក្នុង ព្រល 
អនគត ដ៏ខ្លី  វិស័យ កសិ កម្ម នឹង កើន- 
ឡើង  ខ្លាំង  ដោយសារ  យើង បាន មើល 
ឃើញ ឱកាស ចាប់ ពី ព្រល ន្រះ »។  

លោក ឃី កុសល អគ្គល្រខធិការ  
ក្រសួង  កសិ  កម្ម រុកា្ខា ប្រមញ់ និង ន្រ-
សាទ  បាន ឲ្រយដឹងកា ល ពី មុនថា នៅ 
ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម កម្ពុជា ប្រព័ន្ធទឹក  

មនសារៈ សំខន់ ណាស់   ដូច្ន្រះ  ត្រូវ 
ការ ការ វិនិយោគ  កាន់ត្រ ខ្ពស់ ។  

លោក ថ្ល្រងថា ៖ « បើ  នៅ ព្រល អន-
គត  រដា្ឋា  ភិបាល   តាមរយៈ ក្រសួង ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ពិចារណា ការ ក្រ- 
តម្រូវ   ការ វិនិយោគ សាធរណៈ   និង 
ពង្រីក វ ទៅ ដល់ ធនធន ទឹក  កសិករ 
នឹង ទទួល  បាន លទ្ធ ភាព កាន់ត្រច្រើន 
ក្នុង ការ ទទួល បាន ហិរញ្ញ ប្របទាន  »។  

យោងតាម ក្រសងួ  កស ិកម្ម ប្រជាជន  
កម្ពុជា ប្រហ្រល   ៧៨ ភាគរយ រស់ នៅ  
ជនបទ  និងពឹង ផ្អ្រក លើ វិស័យ កសិ - 
កម្ម  ដ្រល បង្កើត  ១ភាគ៣ន្រ ផលិត- 
ផល    ក្នុងស្រុកសរុប  (GDP) របស់ 
កម្ពជុា   ន ិងផ្ដល ់ការងារ  ៤០ ភាគរយ ន្រ  
កម្លាំង ពល កម្ម សរុប ៕  LA

ទិដ្ឋភាព  នៅក្នងុ ផេសារ លក់បន្លេ មួយ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំេញ កាល ពី ថ្ងេ មេសិលមិញ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រសី

លោកហុ៊នស្រនអំពាវនាវឲ្រយកសិករបង្កើនការផលិតក្នងុវិស័យកសិកម្ម

កម្ពជុានំាច្រញ
ជាង$១ពាន់
លានទៅកាន់
ទីផ្រសារអាម្ររិក

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈការ ន ំច្រញ ទនំញិ ព ី
កម្ពជុា ទៅ កាន ់អាម្ររកិ ក្នងុ រយៈ- 
ព្រល  ២ ខ្រ  ដើម ឆ្នា ំ២០២០ន្រះ 
មន តម្ល្រ  ជាង  ១០៨៣  លាន 
ដលុា្លារកើន ឡើង ជតិ  ៤៧ ភាគ- 
រយ បើ ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូច- 
គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ខណៈ 
ដ្រល ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រ ភាគី 
កើន   ជិត ៤០ ភាគ រយ ។ ន្រះ  បើ 
យោង តាម ទិន្នន័យ ពី ការិយា-
ល័យ ស្ថិតិ អាម្ររិក ។

របាយការណ ៍បងា្ហាញ ថា ចាប់- 
ព ីដើម ខ្រ មករា រហតូ ដល ់ចងុ  ខ្រ 
កុម្ភៈ កម្ពុជា បាន នំ ទំនិញ   ទៅ 
កាន់ អាម្ររិក មន តម្ល្រ សរុប 
ជាង១០៨៣ លានដលុា្លារ កើន-  
ឡើង ៤៦,៩៦ ភាគ រយបើ ធៀប 
នឹង   រយៈ ព្រល ដូច គា្នា កាល ពី 
ឆ្នា២ំ០១៩ ដ្រល មន តម្ល្រ ត្រមឹ  
៧៣៧,១ លាន ដុលា្លារ។ ក្នុង  
នោះ ការ ន ំច្រញ ទនំញិព ីកម្ពជុា   
ទៅ អាម្ររិកក្នុង ខ្រ   មករា មន 
កំណើន  ៣៨,៥ ភាគ រយ  និង  
ការ  នំ ច្រញ ក្នុង ខ្រ កុម្ភៈមន 
កំណើន  ៥៧,១ ភាគ រយ ។

ទិន្នន័យ បាន ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថា 
ជា មួយ នឹង កំណើន ដ៏ ខ្ពស់ ន្រ 
ការ នំ ច្រញ ...តទៅ ទំព័រ ១៣



តពទីពំរ័ ១...មានចនំនួ៣៣,៩០៤ពាន់
លានបាត(១០៣៤,៧លានដុលា្លារ)កើន-
ឡើង១៥,៦៦ភាគរយនៅរយៈពេល២ខេ
ដំបូងឆ្នាំនេះខណៈបេទេសជិតខាងផេសេង
ទៀតមានចនំនួសរបុ៧១,៣១៤ពាន់លាន
បាត(៥២៣០លានដុលា្លារ)ធ្លាក់ចុះ៦,
៤៦ភាគរយ។
លោកKeeratiបាននយិាយថាបេទេស

កម្ពុជាបានមើលឃើញកំណើនខ្ពស់បំផុត
នៅក្នុងការនាំចេញរបស់បេទេសថេក្នុង
ចំនួន ១៤,៨៦ភាគរយដេលបានជំរុញ
ដោយការនាំចេញភេសជ្ជៈមិនមេនគេឿង-
សេវឹងរថយន្តឧបករណ៍អគ្គិសនីគេឿងផ្គុំ
និងផលិតផលបសុសត្វ។
លោកថ្លេងថា៖ «នៅពីកេយបេទេស

កម្ពុជាជាទិសដៅនាំចេញរបស់បេទេសថេ
គឺបេទេសឡាវនិងមីយា៉ាន់មា៉ាសមេប់ភេ-
សជ្ជៈមិនមានជាតិសេវឹងកុំពេយូទ័រកេណាត់
បេងមា៉ាស៊ូតនិងអំបោះនិងបេទេសមា៉ា-
ឡេសុី សមេប់ផលិតផលកៅស៊ូ កុំពេយូទ័រ
ឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងគេឿងផ្គុំ»។
លោកស៊ាងថេអ្នកនាំពាកេយកេសួងពា-

ណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបានបេប់ភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍កាល-
ពីថ្ងេអង្គារថាលោកក៏ទទលួបានដណំងឹមក
ថាការដោះដរូទនំញិរវាងបេទេសទាងំ២នៅ
មានសកម្មភាពជាបេកេតី បើទោះបីជាថេ
បេកាសបិទពេំដេនជាមួយកម្ពុជាដោយ
ហាមតេចំពោះអ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះ។
លោកថា៖ «ខ្ញុំមានសេចក្ដីរីករាយដោយ

ទទួលព័ត៌មានពីថេដេលផេសាយថាការដោះ-
ដូរទំនិញរវាងកម្ពុជា-ថេមានកំណើនល្អ។
កន្លងទៅដោយសរជំងឺកូវីដ១៩បេទេស
ថេបានបិទការចេញចូលអ្នកដំណើរតេមិន
បានបិទការដោះដូរទំនិញទេ គេន់តេមាន
លក្ខខណ្ឌខ្លះចំពោះអ្នកបើកបរជាដើម»។

លោកបន្តទៀតថាការរាតតេបាតនេជងំកឺវូដី
១៩ជារឿងសកលទៅហើយ។បេទេសជា-
ចេើនបានបន្ថយផលិតកម្មរបស់ពួកគេ
ដោយយកចតិ្តទកុដាក់លើការបេយទុ្ធបេឆងំ
ជាមួយជំងឺកូវីដ១៩ដើមេបីសុខុមាលភាព
បេជាជនដូច្នេះវានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការ-
រំពឹងទុករបស់ថា្នាក់ដឹកនាំនេបេទេសទាំង២
ក្នុងការសមេចមហិច្ឆតានេការដោះដូរ
ទំនិញនៅតាមពេំដេន។
លោកអះអាងថា៖ «កម្ពុជានិងថេ ក៏រង

នូវផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩ដេរ ដូច្នេះ
ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម ក៏អាចមានការលំ-
បាកក្នងុការសមេចតាមផេនការដេលបាន
ដាក់ចេញដេរ បើស្ថានភាពនេជំងឺកូវីដ១៩
វាបន្តអូសបនា្លាយពេលយូរ»។
លោកKeeratiបានឲេយដឹងថាការរីករាល-

ដាលកូវីដ១៩បានបណា្ដាលឲេយ DFTតេូវ
ផ្អាកពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មតាមពេំដេននៅ
សេុកអារញ្ញបេថេតខេត្តសេះកេវ ដេល
ជាប់ពេំដេនជាមួយកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងេទី២៨
ខេមីនាដល់ថ្ងេទី៣១ខេមីនានៅឆ្នាំនេះ។
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និង

ថេ មានតម្លេបេហេល៩ពាន់លានដុលា្លារ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កើនឡើង៧,១៤ភាគ-
រយធៀបនឹង ៨,៤ពាន់លានដុលា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៨។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពី
ស្ថានទូតថេបេចាំនៅកម្ពុជា។
បេទេសថេស្ថិតនៅក្នុងចំណមបណា្ដា-

បេទេសឈានមខុគេទាងំ៩ដេលបានបង្កើន
ការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅបេទេសកម្ពុជា
ចន្លាះពីឆ្នាំ១៩៩៤ដល់ចុងតេីមាសទី៣
ឆ្នាំ២០១៧ជាមួយនឹងតម្លេវិនិយោគចំនួន
៩៦៧,៨៩លានដលុា្លារនៅពេលនះ។នេះ
បើយោងតាមទនិ្ននយ័របស់កេមុបេកឹេសាអភ-ិ
វឌេឍន៍កម្ពុជា(CDC)៕LA
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Campu ជាធនាគារ ពាណិជ្ជ ទី ១ ដែល អនុវត្តតាម NBC
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈធនាគារកម្ពជុាសធរណៈ
(Campu)ដេលគេប់គេងដោយវិនិ-
យោគិនមា៉ាឡេសុីបានកា្លាយជាធនា-
គារពាណិជ្ជដំបូងដេលបានបេកាស
កាលពីថ្ងេចន្ទក្នងុការផ្ដល់ការផ្អាកការ-
ទទូាត់កម្ចីដល់អតថិជិនរបស់ខ្លនួតាម-
រយៈ«ឥណទានឡើងវញិ»នងិការក-ំ
ណត់ពេលវេលាឡើងវិញនូវកម្ចីទាំង-
អស់ដល់អតិថិជនជាបុគ្គលនិងអាជីវ-
កម្មដេលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
សេចក្ដីបេកាសនេះបានធ្វើឡើង

រយៈពេលជាង១សបា្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
បនា្ទាប់ពីធនាគារជាតិនេកម្ពជុា(NBC)
បានចេញសរាចរណេនំាដល់គេះឹ-
ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់តេូវរៀបចំ
ឥណទានឡើងវិញនិងកំណត់ពេល-
វេលាឡើងវញិនេកម្ចីសមេប់អតថិជិន
ដេលងយទទួលរងគេះ។
ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាកាលពីថ្ងេទី

២៧ខេមីនា បានចេញសរាចរ
ណេនាំមយួដល់ធនាគារនងិគេឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់តេូវរៀបចំឥណ-
ទានឡើងវិញសមេប់កម្ចីក្នុងវិស័យ
អាទិភាព៤ជាវិធនការមួយដេល
លើកឡើងដោយវិស័យឯកជន។
សរាចរណេនាំនេះមានគោល-

បំណងក្នុងការរកេសាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
គាំទេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងបន្ធូរ-
បន្ថយបន្ទុករបស់អ្នកជំពាក់បំណុល

ដេលបេឈមនឹងការធ្លាក់ចុះបេក់ចំ-
ណូលក្នុងអំឡុងពេលការរីករាល-
ដាលកូវីដ១៩។
វិស័យអាទិភាពទាំង៤ ដេលបាន

លើកឡើងដោយNBCរមួមានវសិយ័
ទេសចរណ៍វសិយ័កាតដ់េរវសិយ័ស-ំ
ណង់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទិក។
ធនាគារកម្ពុជាសធរណៈបានឲេយ

ដឹងថាក្នុងចំណមសមេបទានដេល
បានផ្ដល់គឺការផ្ដល់ការផ្អាកការទទូាត់
កម្ចីសេវាអតេការបេក់កម្ចី និង
ការពនេយារពេលរយៈពេលកម្ចី។
គនំតិផ្តចួផ្ដើមថ្មីៗ ដេលបានធ្វើឡើង

ដោយNBCដើមេបីគាំទេឧសេសាហកម្ម
ធនាគារអាចនិយាយថាទាន់ពេល-
វេលានិងល្អបេសើរដោយសរតេវា
នឹងបេកា្លាយទៅជាជំនួយដ៏ចាំបាច់
បំផុតដល់គេប់វិស័យទាំងអស់នេ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសសហគេស
ធនុតចូនងិមធេយមនងិបគុ្គលដេលតេវូ
រងផលប៉ះពាល់ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុដោយ-
សរតេការរីករាលដាលកូវីដ១៩។
លោកDatukPhanYingTong

បេធនបេតិបត្តិការបេចាំតំបន់ឥណ្ឌូ-
ចនិនេធនាគារកម្ពជុាសធរណៈបាន
ឲេយដឹងថា ដោយសរតេការរីករាល-
ដាលកូវីដ១៩កើនឡើងកាន់តេខា្លាំង
លើពភិពលោកធនាគារមានការបារម្ភ
យា៉ាងខា្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់របស់វា
ចំពោះបេទេសជាតិហើយសងេឃឹមថា
ជនំយួនេះនងឹផ្ដល់ការបន្ធរូបន្ថយដល់
អតិថិជនរបស់ខ្លួន។

លោកថ្លេងថា៖«ដោយសរការរីក-
រាលដាលកាន់តេឡើងធនាគារកម្ពជុា
សធរណៈនឹងបន្តធ្វើចំណាត់ការ
សកម្មជាមនុទាក់ទងនងឹការផ្ដល់ការ-
ផ្អាកការទទូាត់កម្ចីដើមេបីជយួអតថិជិន
ទាងំអស់របស់ខ្លនួនៅក្នងុស្ថានការណ៍
លហំរូសច់បេក់នងិកាត់បន្ថយការ-
ពិបាកផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេនៅ
ក្នុងគេដ៏ពិបាកនេះនិងពេលវេលា
បេឈមដ៏ខា្លាំង»។
យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នា២ំ០១៩

បានពីNBCកម្ពុជាមានធនាគារ
ពាណិជ្ជ៤៦ធនាគារឯកទេស១៥
នងិគេឹះស្ថានមកីេូហរិញ្ញវត្ថុ៨២បេត-ិ
បត្តិករឥណទានជនបទ២៤៨កេុម-
ហ៊នុភតសិនេយា១៥នងិកេមុហ៊នុផ្ដល់
សេវាទូទាត់២០។
ផលបតេកម្ចីរបស់ធនាគារបាន

កើនឡើងដល់២៤,៥ពាន់លានដលុា្លារ
កាលពឆី្នាំមនុខណៈដេលបេក់បញ្ញើ
មានចំនួន២៥,៥ពាន់លានដុលា្លារ។
ក្នងុចំណមMFIកម្ចីបានកើនឡើង
ដល់៧,២ពាន់លានដលុា្លារនងិបេក-់
បញ្ញើ៣,៩ពាន់លានដុលា្លារ៕LA

អតិថិជន កំពុង សាក សួរ ព័ត៌មាន ពី បុគ្គលិក របស់ ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈ។ សហការី

កម្ពជុា នំា ចែញ ជាង ១ ពាន់ លាន ដុលា្លារទៅ កាន់  ...
តពទីពំរ័ ១២...ទនំញិពីកម្ពជុា

នេះបានធ្វើឲេយទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេ-
ភាគីរវាងបេទេសទាំង២ក្នុងរយៈ-
ពេលនេះមានតម្លេសរបុ១,១៣៦
ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង៣៩,
៩៦ភាគរយពីចំនួន៨១២លាន
ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
ទោះបីយា៉ាងណារបាយការណ៍

នេះបង្ហាញថាការនាំទនំញិពីអា-
មេរកិមកកម្ពជុាមនិបានបង្ហាញពី
សញ្ញាវិជ្ជមានទេដោយមានតម្លេ
សរុបតេឹមតេ៥៣,២លានដុលា្លារ
ធ្លាក់ចុះ២៨,៩៧ភាគរយពីចនំនួ
៧៤,៩លានដុលា្លារកាលពីរយៈ-
ពេល២ខេដើមឆ្នាំ២០១៩។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសេវជេវ

សេដ្ឋកិច្ចនេរាជបណ្ឌិតេយសភាកម្ពុ-
ជាបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ងេអង្គារថាកណំើនទហំំពាណជិ្ជ-
កម្មទ្វេភាគីជាពសិេសការនាចំេញ
ទំនិញដ៏ចេើនពីកម្ពុជាទៅកាន់
អាមេរិកក្នុងរយៈពេល២ខេដំបូង
នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាអាមេ-
រិកគឺនៅតេជាទីផេសារមានសកា្តានុ-
ពលសមេប់ទនំញិកម្ពជុា។កម្ពជុា
និងអាមេរិក មិនតេឹមតេមានទំ-
នាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយ
គា្នាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេទំនាក់ទំនង
ការទូតក៏ល្អបេសើរដេរ។លោក
បន្តថាបើទោះបីពេលនេះអាមេរកិ
កពំងុមានបញ្ហានេការឆ្លងរកីរាល-
ដាលនេជំងឺកូវីដ១៩ខា្លាំងដេល
អាចធ្វើឲេយតមេូវការវត្ថុបេើបេស់
មួយចំនួនធ្លាក់ចុះប៉ុន្តេលោកនៅ
តេយល់ថាវានឹងមិនប៉ះពាល់

ខា្លាំងចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ជាមួយកម្ពុជានះទេ។
លោកថ្លេងថា៖«ក្នុងស្ថានភាព

នេះខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជា
និងអាមេរិកនឹងនៅតេល្អហេតុ
នេះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងមិន
មានបញ្ហាទេប៉នុ្តេបើមានការធ្លាក់
ចុះក៏វាមិនធ្លាក់ជាគំហុកទេ»។
ទន្ទមឹនងឹគនំតិសទុដិ្ឋនយិមនេះ

លោកវណ្ណៈក៏បានលើកឡើងថា
កម្ពុជាក៏តេូវតេខិតខំពងេឹងគុណ-
ភាពផលិតផលខ្លួនឲេយកាន់តេបេ-
សើរបន្ថេមទៀតដើមេបីធ្វើឲេយទីផេសារ
អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនកាន់តេធំ។
ទំនិញដេលកម្ពុជានាំចេញទៅ

អាមេរិកមានភាគចេើនជាសម្លៀក-
បពំាក់សេបេកជើងសមា្ភារធ្វើដណំើរ
អង្ករនិងផលិតផលកសិកម្មមួយ
ចំនួនទៀតចំណេកទំនិញដេល
អាមេរកិនាំមកកម្ពជុាមានរថយន្ត
គេឿងអេឡិចតូ្រនិកនិងផលិត-
ផលសមេចមួយចំនួន។
លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខា-

ធិការរងសមាគមរោងចកេកាត់-
ដេរនៅកម្ពុជាមិនអាចទាក់ទង
បានទេកាលពីថ្ងេមេសិលមិញ។
ទោះជាយា៉ាងណាសមាគមរោង-

ចកេកាត់ដេរនៅកម្ពជុា(GMAC)
កាលពីថ្ងេអង្គារទី២៤ខេមីនា
បានចេញនូវការអំពាវនាវមួយឲេយ
អ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់មិនតេូវ
ផ្អាកការនាចំេញទនំញិដេលផលតិ
រួចហើយនិងទំនិញដេលកំពុង
ផលិតនៅកម្ពុជានះទេនៅក្នុង
អឡំងុផលប៉ះពាល់ដោយសរតេ

ការរីករាលដាលកូវីដ១៩នេះ។
ការអពំាវនាវរបស់GMACបាន

ធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីអ្នកបញ្ជាទិញ
សខំាន់ៗ មយួចនំនួមកពីអាមេរកិ
និងអឺរ៉ុបដូចជាកេុមហ៊ុនH&M
កេុមហ៊ុនZaraកេុមហ៊ុនMan-
goកេមុហ៊នុPrimarkកេមុហ៊នុ
Macysនងិកេមុហ៊នុJ.C.Pen-
neyកាលពីសបា្ដាហ៍មុនបានបេ-
កាសពីការផ្អាកផលិតកម្មរបស់
ពួកគេដោយសរតេការរីករាល-
ដាលកូវីដ១៩ធ្វើឲេយតមេូវការពិ-
ភពលោកធ្លាក់ចុះ។
យោងតាមទិន្នន័យពីការិយា-

លយ័ពាណជិ្ជកម្មអាមេរកិកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩បានបង្ហាញថាការនាំ-
ចេញរបស់កម្ពជុាទៅអាមេរកិមាន
តម្លេបេហេល៥,៣៦២ពាន់
លានដុលា្លារធៀបនឹង៣,៨១៨
ពាន់លា នដលុា្លារកាលពីឆ្នាំ២០១៨
កើនឡើង៤០ភាគរយខណៈការ-
នាំចូលសរុបពីអាមេរិកមានតម្លេ
បេហេល៥១៣,៤លានដុលា្លារ
កើនឡើងជាង១៥ភាគរយធៀប
នឹង៤៤៥,៨លានដុលា្លារកាលពី
ឆ្នាំ២០១៨។
របាយការណ៍រយៈពេល៩ខេ

ឆ្នាំ២០១៩របស់ធនាគារជាតិនេ
កម្ពុជា(NBC)បានបង្ហាញថា
អាមេរកិគឺជាទផីេសារនាំចេញទនំញិ
ធំជាងគេទី១របស់បេទេសកម្ពជុា
ខណៈការនាំចលូទនំញិមកកម្ពជុា
វញិអាមេរកិស្ថតិនៅចណំាត់ថា្នាក់
ទី១០ដេលលេខ១បានទៅលើ
បេទេសចិន៕  LA
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សងិ្ហបរុីៈតម្លៃ បៃង   បន្ត  ហក-់ 
ឡើង ទ ៀត  នៅ ថ្ងៃ អង្គា រដៃល ជា 
ចម្ងាយ   នៃ   ក្តី សងៃឃឹម  ថ្មីថ្មោង 
ចំពោះ កិច្ច បៃជុំ  ដៃល ដឹកនាំ- 
ដោយ អង្គការ បៃទៃស ផលិត- 
បៃង OPEC នៅ សប្តាហ៍ នៃះ 
ដៃល ទនំង   ឈាន  ដល ់កចិ្ច ពៃម- 
ពៃៀង ដើមៃបី កាត់ បន្ថយការ ផ្គត់- 
ផ្គង់ លើស តមៃូវ   ការ  ដៃល ជន់- 
លិច ទីផៃសារ ។  

តម្លៃ បន ធ្លាកច់ុះ យ៉ាង រហស័ 
ចាប់តាំងពី ក្តី រំពឹង ចំពោះ កិច្ច- 

ពៃម ពៃៀង     ភ្លាមៗ  ដើមៃបី កាត់- 
បន្ថយ  កមៃិត  ផលិតកម្ម ដៃល 
បន ជាប់ គាំង  ប៉ុន្តៃ ការ តៃៀម- 
បៃជុំ ជាថ្មី នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃ 
បៃទៃស ផលតិ បៃង ឆៅ សខំាន ៗ់   
បន ផ្តល់ ទំនុកចិត្ត ឡើង វិញ ។  

ស ន្ទ សៃសន៍ បៃង ឆៅ ម៉ាក 
West Texas Intermedi-
ate (WTI) បន ហក់ ឡើង 
៣,៨៣ ភគ រយ  ដល ់២៧,០ ៨   
ដុល្លារ  ក្នុង ១បរ៉ៃល ក្នុង ការ- 
ជញួ ដរូ នៅពៃល ពៃកឹ ក្នងុ ទផីៃសារ 

របស់ អាសុី។ 
ស ន្ទ សៃសន៍ តម្លៃ បៃង ឆៅ  

អន្តរជាតិ  ម៉ាក Brent ជួញ ដូរ 
ក្នងុ តម្លៃ កើន ឡើង ២,៨១  ភគ- 
រយ   ដៃល  មន តម្លៃ  ៣៣, ៩៨   
ដុល្លារ  ក្នុង ១ បរ៉ៃល។ 

តម្លៃ  បៃង ឆៅ បន ធ្លាក់ចុះ 
ដល ់ កំណត់ តៃ ទាប បំផុត ក្នុង 
រយៈពៃល ១៨ ឆ្នា ំកាល ពី សប្តា ហ៍  
កន្លង ទៅ នៃះ  ពៃល ទផីៃសា រ  ធ្លាក-់ 
ចុះ ដោយ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់  ចៃើន លើ ស  
ចំនួន ដៃល    កើត ចៃញ  ព ី សង្គៃម 

តម ្ល ៃបៃង  រវាង បៃ ទៃ ស   អារ៉ាបី៊- 
សា អ៊ូ ឌី ត និង រុសៃសុី ដៃល  ជំរុញ 
បង្កើន ផលិត កម្ម កាន ់ តៃ ខា្លាំង។ 

ធនាគារ ANZ បន និយយ 
ក្នុង កំណត់ សម្គាល់ ថា៖ «តម្លៃ 
បៃសើរ ឡើង វិញ ចៃញពី ការ- 
ខាតបង ់កាលព ីលើក មនុ ពៃល 
រ សុៃសុ ី  នងិ  អារ៉ាប៊ ីសា អ៊ ូឌ ីត ស្នើថា  
ពួកគៃ ស្ម័គៃចិត្ត កាត់ បន្ថយ 
ផលិត កម្ម  ប៉ុន្តៃ បៃសិន បើ បៃ- 
ទៃស ទាំង អស់ ក្នុង ពិភព លោក 
ធ្វើ តាម ដៃរ»។ 

ធនាគារ នៃះ បន្ថៃម ថា ប៉ុន្តៃ 
ជាមយួ ឧបការ ីរដ្ឋ មន្តៃ ីថាម ពល 
អាមៃរិក  លោក Dan Brouil-
lette  បន ជួប ពិ ភកៃសា ជាមួយ 
បៃទៃស រ សុៃសីុ និង អារ៉ាបី៊សា អ៊ូ - 
ឌី ត «ទីផៃសារ នៅតៃ មន សងៃឃឹម 
ចំពោះ ដំណោះ សៃយ ខ្លះ នៃ 
កិច្ចពៃមពៃៀង »។ 

OPEC ជា អង្គការ នៃ បៃទៃស 
នា ំចៃញ បៃងដៃល មន បៃ ទៃ ស  
អារ៉ាបី៊សា អូ៊ ឌី តជា បៃ ទៃ ស  ផលិត  
បៃង ធំ បំផុត ខណៈ រុសៃសុី មិន- 

មៃនជា សមជិក របស់ អង្គការ 
OPEC ទៃ។ 

លោក  Stephen Innes 
អ្នក យុទ្ធ សាស្តៃ ទីផៃសារ សកល 
នៃ  កៃុមហ៊ុន AxiCorp  និយយ 
ថា៖  «នៅ ចុងបញ្ចប់ មន ក្តសីងៃឃឹម 
ដៃល ថា បៃមុខ ដឹកនាំ កាន់តៃ- 
តៃជាក់ ហើយអ្នក ផលិត ទាំង- 
ឡាយ  នឹង រួបរួមគា្នា ឡើង វិញ  
ហើយកំណត់ រូបមន្ត ឆ្លើយ តប 
ដៃល ដាក ់រល ់បញ្ហា កៃម តម្លៃ 
បៃង   »។ AFP/RR

តម្លៃបៃងងើបឡើងវិញជាមួយក្តីរំពឹងពីការបន្ថយផលិតកម្មពីកិច្ចបៃជំុOPEC

ទីក្រងុស្រអូ៊លៈ  តួលៃខ បៃក់- 
ចំណៃ ញ   បៃតិបត្តិការ របស ់ 
កៃុមហ៊ុន Samsung Elec-
tron ics ដៃលជា កៃមុ ហុ៊ន ផលិត 
ទូរស័ព្ទ សា្មោ ត ហ្វូ ន  និង បន្ទះ - 
ឈី ប មៃ ម៉ូ រី ធំជាងគៃ របស់ 
ពិភពលោក ដៃល បន ប៉ាន់- 
បៃមណ    ឃើញ  កើនឡើង ២,៧ 
ភគរយ នៅ តៃីមស ទី១ ។

កៃុមហ៊ុន Samsung បន 
ឲៃយ ដងឹ នៅក្នងុ ការប៉ានប់ៃមណ 
បៃកច់ណំៃញ ថា បៃក ់ច ំ ណៃញ   

បៃតិ បត្តកិារ ក្នងុ   តៃមីស ទី១ តៃវូ- 
បន រំពឹង ថា នឹង  មន  បៃហៃល 
៦,៤ ពាន់ ពាន់   លន   វ៉ុ ន ($៥,២ 
ពាន់  លន ) កើន    ឡើ ង ២,៧- 
ភគរយ  ធៀប នឹង  ឆ្នាំមុន ។  

ការលក ់មន ចនំនួ ៥៥ ពាន-់ 
ពាន់ លន វ៉ុ ន បន កើន ឡើង  
៥ ភគ រយ   ធៀប នឹង រយៈ ពៃល 
ដូចគា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។

ប៉នុ្តៃ ផ្លវូ ដ ៏ពបិក  តៃវូបន រពំងឹ 
ថា នឹងមន នា  ពៃល ខាង មុខ  
សមៃ ប់ កៃុមហ៊ុន បៃទៃស កូរ៉ៃ 

ខាង  តៃបូង មួយ នៃះ ជាមួយ នឹង 
ការ ពៃយាករ សៃដ្ឋកចិ្ច ពភិព លោក 
ថា នឹង ធ្លាក់ចុះ ដោយ សារ  ការ-
រកី រ លដាល វរីសុ ក ូរ៉ ូណា     ជរំញុ 
ឲៃយ មនការ កាត់ បន្ថយ  បុគ្គលិ ក   និង  
ររំង ដល់ តមៃូវ ការ អតិថិ ជន។

យោង   កៃុម ហុ៊ន សៃវ ជៃវ 
ទីផៃសារ  មន មូល ដា្ឋាន នៅ ហុងកុង  
Counterpoint ការលក់ ទូរ ស័ ព្ទ- 
សា្មោ ត ហ្វ ូន លើ  ពិភព លោក បន 
ធ្លាក់ ចុះ  ១៤  ភគ រយ   កាលពី 
ខៃកុម្ភៈ ធៀប នឹង  រយៈពៃល ដចូ- 

គា្នា កាល ព  ីឆ ្នាមំនុ  ជាមយួ បៃទៃ ស  
ចនិ ដៃល  មើល ឃើញ ការ ធ្លាក-់ 
ចុះ  ជិត  ៤០ភគ រ យ។

នៅពៃល បៃៀប ធៀប នឹង អំឡុង 
ពៃល ពី ខៃតុល ដល់ ខៃធ្ន ូកាល- 
ពី ឆ្នាំមុន បៃក់ ចំណៃញ បៃតិ- 
បត្តិការ  របស់ កៃុមហ៊ុន Sam-
sung   បនធ្លាក់ចុះ១០,៦ ភគ- 
  រ យ   ដៃល បង្ហាញ វរីសុ ក ូរ៉ ូណា ថ្ម ី
បន រង ផល ប៉ះ ពាល ់ក្នងុ កមៃតិ 
ណាមួយ ដល់ កៃុមហ៊ុន របស់ 
ខ្លួន  ជុំវិញ ពិភព លោក ។

តម្លៃ ភគហ៊នុ របស ់កៃមុហ៊នុ 
នៃះ បន កើនឡើង ខ្ពស់ បំផុត  
កាលព ីខៃ មករ  ប៉នុ្តៃ បន ធ្លាក-់ 
ចុះ ជិត ២០ ភគរយ ចំពៃល ការ-
បរម្ភ ដោយសារ តៃ ការរីក រល- 
ដាល វីរុស កូ រូ៉ ណា និង ផល វបិក 
សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន។

តម្លៃ ភគ ហ៊ុនSamsung   
កើន ឡើង កាន់តៃ  ខ្ពស់  ២,៥- 
ភគរយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ។

កៃមុហុ៊ន Samsung Elec-
tronics មន តួនាទី សំខាន់ 

ចពំោះ សខុភព សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់
បៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង។

វា ជា កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ ដ៏- 
សំខាន់ របស់ កៃុមហ៊ុន ឈាន-
មុខ  គៃ Samsung Group 
ដៃលជា កៃុមហ៊ុន ឈានមុខ គៃ 
នៃ កៃុមហ៊ុន ពហុ ផលិត ផល 
ដៃល គៃប់គៃង បៃប លក្ខណៈ- 
គៃួសា រ ដៃល គៃបដណ្ដប់ 
អាជីវកម្ម លើ សៃដ្ឋកិច្ច ឈាន- 
មខុ គៃ ទ ី១២  របស ់ពភិព លោក 
មួយ នៃះ ៕LA

Samsungកើនបៃក់ចំណៃញ២,៧ភាគរយក្នងុតៃមីាសដំបូងឆ្នា២ំ០២០

ទីក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈបៃធនាធិបតី 
អាមៃរិក លោក ដូ ណា ល់ តៃំ បន 
និយយ កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា លោក 
ពៃញចិត្ត ចំពោះ កម្មវិធី ដៃល បៃកាស 
ដោយ ធនាគារ កណា្តាល អាមៃរកិ ដើមៃប ី
ជយួ សមៃលួ ដល ់កម្មវធិ ីផ្តល ់បៃក ់កម្ច ី
ដ៏ ចៃើន របស់ រដា្ឋា ភិបល សមៃប់ អា- 
ជីវ កម្ម ធុន តូច ដៃល រង ការបិទ អាជីវ- 
កម្ម ដោយ វីរុស កូ រ៉ូ ណា។ 

ក្នុង សន្និសីទ បៃចាំថ្ងៃ សង្ខៃប ព័ត៌- 
មន   ស្តពីី វីរុស កូ រូ៉ ណា  លោក បៃធ នា-  
ធិបតី បន និយយ  ថា ៖«ពិតជា ធ្វើការ  
ល្អ មៃន ទៃន » ។  

លោក និយយ ថា៖«រហូត មក  ទល់ 
ថ្ងៃ ចន្ទ អា ជីវក ម្ម  ខា្នាត តូច រប់មុឺន បន 
ដាក់ ពាកៃយ  ស្នើ សុំ កញ្ចប់ ជំនួយ ចៃើន 
ជាង ចនំ ួន   ៤០ ពាន ់លន ដលុ្លារ» ដោយ 
កត់  សម្គាល់ ថា  មូលនិធិ នោះ នឹង 
សង្គៃះ  ការងរ ជិត ២ លន    ។ 

បុ៉ន្តៃ លោកតៃ ំ   មិន អាច បញ្ជាក  ់ចៃបាស -់ 
លស់ ថា  តើ ទឹក បៃក  ់បុ៉នា្មោ ន  តៃវូបន 
ចំណា យ   ដល់  ម្ចាស់ អាជីវ កម្ម រួច  នោះ ទៃ ។ 

ធនាគារ កណា្តាល អាមៃ រិក បន  
និយយ ថា  ខ្លួន នឹង ទិញ កម្ចី ចាំបច់ 
ដៃល ធនាគារ ផ្តល ់ដល ់អា ជវីក ម្ម ខា្នាត- 
តចូ កៃម កម្ម វធិ ី ការ ពារ  បៃក ់បៀវតៃសរ ៍
(PPP)ដៃល បន ដាក់ ឲៃយ ដំណើរ  ការ 
កាល ព ីថ្ងៃ សកុៃ កន្លង  ទៅ ។ កម្ម វធិ ីនោះ 

នឹង ធ្វើ ឲៃយ អ្នក ផ្តល់ កម្ចី ជា សាច់ បៃក់ 
ដើមៃបី  ផ្តល់  បន្តទៅ អ្នក ផៃសៃង ទៀត  ។ 

កម្មវិធី នោះ ផ្តល់ ទឹក បៃក់ ចំនួន 
៣៥០ ពាន់ លន ដុល្លារ ក្នុង ហិរញ្ញបៃប- 
ទាន ធនា ដោយ                       រដា្ឋាភ ិបល តាមរ យៈ 
អ្នក ផ្តល ់កម្ច ីឯក ជន ដៃល នងឹ តៃវូបន 
លើក លៃង  បៃសិន បើ អា ជី វកម្ម ទាំង- 
ឡាយ ណា រប់ ចាប់ តាំង ពី ហាង តូច ៗ  
ដល់ ភោជ នីយដា្ឋាន ធំដៃលបៃើបៃស់ 
មូល និធិ នោះ  ដើមៃបី បើក បៃក់ខៃ ដល់ 
បុគ្គលិក របស់ ពួក គៃ។ 

កម្មវិធី នោះ ដៃលជា ផ្នៃក នៃ កញ្ចប់ 
ថវិកា សង្គៃះ ចំនួន ២,២ ពាន់ ពាន់ 
លន ដុល្លារ តៃវូបន អនុម័ត កាលពី  
ខៃ មីនា  និងតៃវូ បន ធ្វើ ការងរ ជា បនា្ទាន់ 
ដោយ រតនាគារ ជាតិ  និង រដ្ឋបល អា ជី វកម្ម 
ធុន តូច  កាលពី សប្តាហ៍ មុន ។ 

ធនាគារ បន ត្អូញត្អៃរ ថា ពួក គៃ មិន 
ទទលួ បន ការ ណៃ នា ំលម្អតិ អពំ ីរបៀប 
ដើមៃប ីគៃបគ់ៃង ដណំើរ ការ ខណៈ អ្នក ខ្ច ី
តៃូវបន ទុក មួយ ឡៃក នោះ។

លោក តៃ ំ កប៏ន និយយ ផង ដៃរ ថា  
រដា្ឋា ភបិល បន តៃៀម រចួ រល ់ដើមៃប ីស្នើ 
សុំ បៃក់ បន្ថៃម ទៀត បើ សិន ចាំបច់ ។

លោក Larry Kudlow  ទីបៃឹកៃសា- 
សៃដ្ឋ កិច្ច សៃត វិមន  បន និយយ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  មន ស្នើ បៃក់ កម្ចី 
ចនំនួ ១៣០  ០០០ គណន ី ដៃល មន 

ទឹក បៃក់ សរុប ៣៨ពាន់ លន ដុល្លារ  
ព ីអ្នក ផ្តល ់កម្ច ីចនំនួ ២ ៤០០ នាក ់ នងិ 
សា្ថាប័ន ផៃសៃង ៗ  គា្នា ។  

បុ៉ន្តៃ សំណួរ អំពី កម្មវិធី  បន បៃមូល ផ្តុ ំ
លើ អ្វីៗ  គៃប់ យ៉ាង ពី ចៃបាប់ លង លុយ- 
ក ខ្វក់ ធនាគារ  រហូត ដល់ របៀប ដៃល 
បៃក់ កម្ច ីនៃះ អាច តៃវូ បន អនុ ម័ត យ៉ាង- 
រហ័ស ពី អ្នកផ្តល់ កម្ច ីដៃល មិន មៃន ជា 
ផ្នៃក របស់  SBA  កាល ពីមុន នោះ ។ 

ចណំចុ ដៃលសខំាន ់នៃ រឿង នោះ  ជា 
ចំណុច លម្អិត យ៉ាង ល្អិត ល្អន់ អំពី 
ទមៃង់  និង ឯកសារ។

អាជីវ កម្ម ខ្លះ ដៃល ដាក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ 

ជំនួយ ហិរញ្ញ បៃបទាន  បន និយយ ថា  
ការ ស្នើ សំុ របស់ ពួក គៃ តៃវូ ដាក់ជា ពំនូក 
ប៉នុ្តៃ គា្មោន ពាកៃយ ឆ្លើយ តប ថា ពកួ គៃ តៃវូ 
រង ់ចាំ យូរ ប៉ុនណានោះ ទៃ។ 

សមគម ធនាគារ សហ គមន ៍ឯក រជៃយ   
(ICBA) កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បន ហៅ ការ- 
ដាក់  ឲៃយ ដំណើរការ កម្ម វិធី នោះ ថា «ទន់- 
ខៃសាយ » និងបន លើក ឡើង«នូវ កង្វះ- 
ខាត ការណៃ នាំ ចៃបាស់ លស់ »  និង 
«ការ ពនៃយា រពៃល ដ ៏សៃន យរូ» ក្នងុ ការ- 
ទទួល បន ដំណើរ ការ បៃក់ កម្ចី  ដោយ- 
សារ ការ មិន ចង់ ដោះសៃយ នៅ SBA ។

លោកសៃី  Rebeca Romero 

Rainey បៃធន ICBA បន ថ្លៃង  
ឲៃយ ដឹងថា៖«ជិត ៤៨ ម៉ាង  បនា្ទាប់ ពី 
កម្មវធិ ីដាក ់ឲៃយ ដ ំណើរការ  អ្នក ផ្តល ់កម្ច ី
រប់រយ នាក់ នៅតៃ ពៃយាយម ទទួល 
ការអនុម័ត  ដើមៃបី ចូលទៅ កាន់ បៃព័ន្ធ 
SBA ដូចនៃះ គៃ អាច ដំណើរការ 
បៃក់កម្ចី បន»។ 

លោក សៃី  ក៏បន អំពាវ នា វផងដៃរ  
ដល  ់ធនាគារ  កណា្តាល ដើមៃបី ដំណើរ ការ- 
ទីផៃសារ  ទី ២សមៃប់ កម្ចី នោះ  សៃ ដៀង 
ទៅនឹង អ្វីដៃល គៃ ធ្វើ ជាមួយ ការបង់- 
រំលស ់ ផ្ទះ ដៃល បៃក់ កម្ចី  តៃូវ បន គៃ 
លក់  ដោយ ពួក គៃ មិន ស្ថិត នៅ ក្នុង 
បញ្ជី របស់ អ្នកផ្តល់ បៃក់ កម្ចី នោះ ទៃ  
ហើយ ធនាគារ កណា្តាល បន បៃកាស 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ខ្លួន ធ្វើ បៃប នោះ។ 

ធនាគារ កណា្តាល  បន អះ អាង ក្នុង 
សៃចក្តី បៃកាស ថា៖ « ដើមៃបី សមៃួល 
ដល់ ការ ផ្តល់ បៃក់ កម្ចី ដល់ សហ- 
គៃស ខា្នាត តចូ   តាម រយៈ កម្ម វធិ ីការពារ 
បៃក់ខៃ បុគ្គ លិក របស់ រដ្ឋបល អា ជីវ- 
កម្ម ខា្នាតតូច ធនាគារ កណា្តាល  នឹង 
បង្កើត ការ សមៃប សមៃួល ដើមៃបី ផ្តល់- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ មន កាល កំណត់  គាំទៃ 
ដោយ  កម្ចី របស់ កម្មវិធី (PPP)» ។ 
ធនាគារ កណា្តាល   បន្ថៃមថា៖«សៃចក្ត-ី 
លម្អិត បន្ថៃម  នឹង តៃូវ បៃកាស នៅក្នុង 
សប្តាហ៍ នៃះ»៕  AFP/RR

លោកJeromePowellប្រធានធនាគារកណ្តាលអាម្ររិកក្នងុសន្និសីទកន្លងមក។ AFP

អាមៃរិកដាក់ឲៃយដំណើរការកម្មវិធីផ្តល់កម្ចីដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច
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អាល្លម៉ឺង់បញ្ចេញបេក់កម្ច ីដើមេបីទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ច និងការងារ
ទកី្រងុ ប៊្ររ ឡាងំៈ កៃមុ រដ្ឋមន្ដៃ ី

បាន ឲៃយ ដឹង កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថាទី-
កៃងុ ប៊ៃរ ឡំាង  នឹង ធានា កម្ច ី១០០  
ភាគរយ ដៃល បានធ្វើ ឡើង ដោយ 
ធនាគារ ជាចៃើន ដល់ កៃុមហ៊ុន 
ខ្នាតតចូ នងិ មធៃយម ជាការ ពងៃកី 
បន្ថៃម មយួ ដល ់កញ្ចប ់វបិត្ត ិវរីសុ 
កូ រូ៉ ណាត ម្លៃ១,១ពាន់ ពាន់ លានអឺរូ៉  
នៅក្នងុ បៃទៃស មាន សៃដ្ឋកិច្ច ឈាន 
មុខ គៃ របស់ តំបន់ អឺរុ៉ប មួយ នៃះ។

លោក Olaf Scholz រដ្ឋ មន្តៃ ី
កៃសងួ ហរិញ្ញវត្ថ ុបាន បៃប ់កៃមុ  
អ្នក យកពត័ម៌ាន នៅ ទកីៃងុ អា- 
ល្លមឺង៉ ់មយួ នៃះ ថា៖«កម្ច ីរហ ័ស  
ទាំងនៃះ គួរតៃ ធ្វើ ឲៃយ បៃ ក  ដ  ថា 
កៃមុហ៊នុ ខ្នាត មធៃយម មាន  សន្ទ-
នយី ភាព យ៉ាង រហស័  ដោយ មនិ 
មាន អ្នក ជាបព់ន្ធ ខតបង ់បៃក ់
ចៃើនពៃក នោះទៃ»។

រដ្ឋាភបិាល សហពន័្ធ នងឹ គាទំៃ 
យ៉ាង ពៃញទំហឹង ចំពោះ ការផ្ដល់ កម្ច ី
៥០០ ០០០  អរឺ៉ ូ(៥៤០  ០០០ 
ដលុា្លារ ) ដល ់កៃមុហ៊នុ ជាចៃើន 
ដៃល មាន បុគ្គលិក រហូត ដល់ ៥០   
នាក់ និង ៨០០ ០០០ អឺរូ៉  សមៃប់  
កៃមុហ៊នុ ធ ៗំ   ដៃល មាន បគុ្គលកិ 
រហូត ដល់ ២៥០ នាក់ ។

វធិានការ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ បង្កើន  
កមៃិត ការធានា ពី៨០ ភាគរយ 
លើក មនុ សមៃប ់កៃមុហ៊នុ ធ ៗំ   
ឬ ៩០ ភាគរយ សមៃប ់កៃមុហ៊នុ 

តូច ៗ   កមៃិត នោះ នៅតៃ កំពុង 
បង្ក ឲៃយ ធនាគារ គតិ ឲៃយ បាន ហ្មត-់ 
ចត់ អំពី ការផ្ដល់ កម្ចី នៃះ។

លោក Peter Altmaier 
រដ្ឋមន្ដៃ ីកៃសងួ សៃដ្ឋកចិ្ច បាន ឲៃយ 
ដឹង ថា កៃមុហុ៊ន ខ្នាត នៃះ «ជាទូទៅ   
មាន តមៃូវការ ឥណទាន ក្នុង 
ចំនួន តិច តួច បុ៉ន្តៃ ចំនួន នោះ តៃវូ 
តៃ បង់ យ៉ាង រហ័ស បំផុត »។

លោក Scholz បន្តថា រដ្ឋា- 
ភិបាល«ជឿ បៃកដ បៃជា ថា  
ទំនង ជា មាន កៃុមហ៊ុន តិច តួច  

ដៃល បរា ជ័យ ក្នុងការ សង បំ-
ណុល វិញ»។

ក្នុង ចម្លើយ ចំពោះ សំណួរ 
សភា គណបកៃស បៃឆំង ដៃល 
ទទួល បាន កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  កៃ-
សួង  ហិរញ្ញវត្ថុ បាន ឲៃយ ដឹង ថា 
ជនំយួ  សៃដ្ឋ កចិ្ច របស ់ទកីៃងុប៊ៃរ- 
ឡាំង រហូត មក ដល់ ពៃលនៃះ 
មាន  ចនំនួ សរបុ ជាង  ១,១ ពាន ់
ពាន់ លាន អឺរ៉ូ ។

កៃុម រដ្ឋ មន្ដៃី បាន យល់ ពៃម 
«មូលនិធិ ស្ថិរ ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច» 

៦០០  ពាន់ លាន អឺរ៉ូ  ដៃល ផ្ដល់ 
៤០០ ពាន ់លាន អរឺ៉ ូនៃ ការ ធានា 
សមៃប ់បណំលុ របស ់កៃមុ ហ៊នុ 
ជាចៃើន១០០ពាន់ លាន ផ្ដល់ 
កម្ច ីដោយ ផ្ទាល ់ដល ់ឬ ការ ទញិ 
ភាគ ហ៊នុ នៅក្នងុ កៃមុហ៊នុ ដៃល 
មាន  បញ្ហា   នងិ ១០០ ពាន ់លាន 
អរឺ៉ ូ ដើមៃប ីផ្ដល ់មលូ នធិ ិដល ់KfW 
ជា ធនាគារ វិនិយោគរ ដ្ឋ។

ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ  ចនំនួ កៃមុ ហ៊នុ 
ដៃល ខ្ច ីធនាគារ KfW អាច ធានា 
ដៃល តៃូវបាន ជំរុញ ដោយ ៣៥ 

៧ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ សមៃប់ ចំនួន 
សរុប ៨២២ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ ។

ដើមៃបី រកៃសា លហំរូ សន្ទនយី ភាព 
របស់ ពួកគៃ កៃុម ហ៊ុន ជាចៃើន 
អាច ពនៃយា រពៃល ការ ទូទាត់ ពន្ធ  ។

ទកីៃងុ បៃរ៊ ឡាងំ ឲៃយ ដងឹថា ខ្លនួ 
នងឹ ផ្ដល៥់០ពាន ់លាន អរឺ៉នូៃ ការ- 
គាទំៃ សមៃប ់កៃមុហ៊នុ ខ្នាត តចូ 
និង កៃុមហ៊ុន ដៃល ដំណើរការ 
តៃមា្នាក់ឯង ដូច ជាជាង ថត រូប តន្ដៃ-ី 
ករ ឬ អ្នក មើលថៃ មនុសៃស។

ការពងឹ ផ្អៃកលើ ចនំនួ បគុ្គលកិ  
កៃុមហ៊ុន លក្ខណៈ បុគ្គល នឹង 
ទទលួបាន រហតូដល១់៥០០០ 
អឺរូ៉ ក្នងុ ១កៃមុ ហុ៊ន ដើមៃបី ធ្វើ ឲៃយ  
បៃ កដ ថា អាជវីកម្ម អាច ដណំើរ- 
ការបាន ក្នងុ អំឡុង ពៃល ៣ខៃ។

ទន្ទឹមនឹងនៃះ អ្នក បៃកប មុខ- 
របរ  សៃរ ីដៃល ដក ់ពាកៃយសុអំត្ថ- 
បៃយោជន៍ គា្មាន ការងារ ធ្វើនឹង 
មិន  តៃូវ បង្ខំ ឲៃយ ស្វៃងរក ការងារ 
ថ្មីផៃសៃងពី នោះ ទៃ។

បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ ក៏បាន បន្ធរូ-
បន្ថយ ល ទ្ធ ភាព ការចូល បៃើ- 
កម្មវធិ ីដៃល បន្ថៃម បៃកខ់ៃ របស ់
កម្មករ ជាមួយនឹង សាច់បៃក់ 
របស ់រដ្ឋាភបិាល នៅពៃល ម៉ាង 
ធ្វើ ការងារ របស់ ពួកគៃ តៃូវបាន 
កាត់បន្ថយ។

ផៃនការ នៃះ តៃូវបាន ទទួល- 
សា្គាល់ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ដៃល 

សនៃសំ ការងារ ចំនួន ចៃើន ក្នុង 
អឡំងុ  វបិត្ត ិហរិញ្ញវត្ថ ុឆ្នា២ំ០០៨ 
និង ឆ្នាំ២០០៩។

ទីកៃុង ប៊ៃរ ឡាំង  រំពឹង ថា បៃជា - 
ជន ជាង ២ លាន នាក់  នឹងធ្វើ 
ការងារ ក្នងុ ម៉ាង កានត់ៃ ខ្ល ីដោយ- 
សា រតៃ វិបត្តិ វីរុស កូ រ៉ូ ណា ល្អ- 
បៃសើរ ជាង ដៃល បាន មើល 
ឃើញ   ក្នងុ រយៈពៃល ១ទស វតៃសរ ៍ 
ចុង កៃយ នៃះ។

ដើមៃបី រា៉ាប់រង លើ ការ ចំណាយ 
ទីភា្នាក់ ងារ ការងារ ស ហ ព័ន្ធ(BA) 
នឹង ចាប់ផ្ដើម បៃើបៃស់ ទុន  បមៃងុ  
សាច ់បៃក ់ចនំនួ ចៃើន របស ់ខ្លនួ 
ចំនួន២៦ពាន់ លាន អឺរ៉ូ។

ជាមួយ នឹង ១៥៦ ពាន់ លាន 
អឺរូ៉  នៅក្នងុ ការខ្ច ីថ្ម ីដើមៃបី ផ្ដល់មូល- 
និធិ ដល់ ផ្នៃក មនុសៃសធម៌  និង ការ- 
ចណំាយ សខុភាព បន្ថៃម  ទកីៃងុ 
បៃ៊រ ឡាំង តៃូវបាន បង្ខំ ក្នុង ការ- 
ផ្អាក «ការទប់សា្កាត់ បំណុល» 
បន្ថៃម ដល់ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ  នៅក្នុង 
គៃ នៃ វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ កាលពី 
ឆ្នាំ២០០៩។

ទឹកបៃក់ បន្ថៃម៨២,២ពាន់ 
លាន អឺរ៉ូ នៃ វិធានការ នានា តៃូវ 
បាន បៃកាស ដោយរ ដ្ឋ សហពន័្ធ 
របស់ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់ និង 
រដ្ឋាភិបាល កៃុង  ពៃម ទាំង ការ- 
ធានា ៦៣,២  ពាន ់លាន អរឺ៉ ូផង 
ដៃរ ៕AFP/LA

ទីក្រុង ែ ្រហ៊្វង  ហ្វឺ តៈ បៃធាន 
បៃ  តបិត្ត ិរបស ់កៃមុហ៊នុ BMW 
បាន ឲៃយ ដងឹ កាលព ីចងុ សបា្តាហ ៍
កន្លងទៅ ថា កៃុមហ៊ុន BMW 
កពំងុ អនវុត្ត តាម កៃមុហ៊នុ ផ ល ិ ត  
រថយន្ត របស់ អា ល្លឺ ម៉ ង់ ផៃសៃង  
ទៀត ក្នងុ ការចាក់ បញ្ចលូ សាច់-  
បៃក ់ សន្ទនីយ ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស ់ខ្លួន ដើមៃបី កាត់ បន្ថយ វិបត្តិ  
វីរុស   កូ រូ៉ ណា ខណៈ ការ លក់   រថ-  
យន ្ត  នៅ បៃទៃស ដៃល មាន  ចំ- 
ណា  ប ់អារម្មណ ៍ខ្លាងំ លើ រថយន្ត 
មួយ នៃះ បាន កត់តៃ ការ ធា្លាក់ 
ចុះ  យ៉ាងខ្លាងំបផំតុ របស ់ពកួគៃ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ជតិ ៣០ ឆ្នា ំកាល- 
ពី ខៃមីនា។

លោក Oliver Zipse បៃធាន  
កៃុមហ៊ុន BMWបាន ឲៃយ ដឹង 
នៅក្នុង បទ សមា្ភាសមួយ ដៃល 
បាន បញ្ជូន ដល់ បុគ្គលិក ថា៖ 
«កាលៈ ទៃសៈ ដ ៏ធ្ងនធ់្ងរ នៃះ អាច 
គរំាម ដល ់អាទ ិភាព របស ់កៃមុ- 
ហ៊ុន  ធំ»។

លោក Zipse   បាន  ហៅ 
វិធាន ការ នៃះ ថា ជា«អាទិ ភា ព    
ដចខ់ត» ប៉នុ្តៃ មនិបាន លម្អតិ 

ថា៖«យើង បាន ណៃនាំ វិធាន- 
ការ  ទៃង់ ទៃយ ធំៗ រួចហើយ   
ជា ពិសៃស  ដើមៃបី ធានា សន្ទនីយ- 
ភាព របស់ យើង»។ 

 Daimler  ជា កៃុមហ៊ុន 
បៃកួត បៃជៃង តម្លៃ ខ្ពស់ ដៃល 
ផលិត រថយន្ត Mercedes - 
Benz បាន ឲៃយ ដឹង កាល ពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ ថា ខ្លួន បាន យល់- 
ពៃម  ឥណ ទាន ថ្ម១ី២ពាន ់លាន  
អឺរ៉ូ (១៣ពាន់ លាន ដុលា្លារ) 
ជាមយួ ធនាគារ ជាចៃើន «ដៃល 
បង្កើន ភាព បត់ បៃន ហិរញ្ញ វត្ថុ 
របស់ខ្លួន»។

ការ ឲៃយ ដងឹ  ព ី សមា្ពាធ លើ កៃមុ- 
ហ៊នុ ផលតិ រថយន្ត បានធ្វើ ឡើង 
ដោយ លោក Herbert Diess 
បៃធាន កៃមុហ៊នុVolks wagen 
កាលពី សបា្ដា ហ៍  មុន   ដោយ  
លោក បាន ឲៃយ ដងឹថា ការបទិទា្វារ 
រោងចកៃ  បណា្តាល មកពី វីរុស 
នៃះកំពុង ធ្វើ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន   ឈ្មាះ 
លៃបី  ចំនួន ១២ ខតបង់ រហូត 
ដល់  ២ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ រយៈពៃល  
១សបា ្ដាហ៍។

ទិន្នន័យ ផ្លូវការ បានបងា្ហាញ 

ការចុះ បញ្ជ ីរថយន្ត ថ្ម ីលើ ដងផ្លវូ 
អាល្លមឺង៉ ធ់ា្លាកច់ុះ កាល ព ីខៃ មនីា 
ដល ់កមៃតិ ទាប បំផុត របស ់ ពួក- 
គៃ ក្នុង រយៈពៃល ជិត ៣ ទស- 
វតៃសរ៍ ចុង កៃយ នៃះ។

ការ លក់បាន ធា្លាក់ ចុះ ៣៨ 
ភាគ   រយ ធៀប   រយៈពៃល ដូច គា ្នា 
កាលពី ឆ្នាំ មុន មក នៅ តៃឹម   ជាង 
២១៥ ១០០ គៃឿង ប៉ុណ្ណោះ។ 
នៃះ   យោងតាម KBA ជា អា ជា្ញា ធរ  
ផ្ដល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ រថ យន្ត។ 

សហព័ន្ធ  កៃុមហ៊ុន ផលិ ត    
រថ យន ្ត VDAបាន  ឲៃយ ដឹង ថា៖ 

«វិធានការ គោលនយោបាយ 
សុខភាព ចាំបាច់  ដូចជា ការ- 
កមៃិត ដ៏ ធំ លើ ជីវិត សាធារណៈ 
ការបិទ កៃុមហ៊ុន ចៃក ចាយ 
រថយន្ត និង កមៃិត លទ្ធ ភាព 
ការងារ នៅក្នុង ការិយ ល័យ 
ផ្ដល ់ អាជា្ញា បណ័្ណ»បានធ្វើ ឲៃយ ស្ទះ 
ដល់ ការ ពាណិជ្ជ កម្ម រថ យន ្ត។

តមៃូវការ ក្នុង សៃុក បាន ធា្លាក់ 
ចុះ ៣០ ភាគរយ ខណៈដៃល 
ការ បញ្ជា ទញិ បរទៃស បាន ធា្លាក ់
ចុះ៣៧ ភាគរយ។

នៅក្នុង ការ បៃៀប ធៀប បៃចាំ 

តៃីមាស ការលក់ កាលពី ខៃ 
មករា  ដល ់ខៃមនីា  បាន ធា្លាក ់ចុះ 
២០ភាគរ យ ធៀប នឹង រយៈ- 
ពៃល  ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំមុន។

កៃមុ អ្នក វភិាគ មកព ីកៃមុ ហ៊នុ 
ពិគៃះ យោបល់ EY បាន ពៃយា ករ  ៖  
«ខៃ មៃសាទំនង   មាន មហន្ត - 
រាយ កាន់ តៃ ខ្លាំង   ថៃម ទៀត  »។

នៅក្នុង បៃទៃស អុីតាលី ជា 
ចំ ណុច   ផ្ទុះ  វីរុស  ក្នុងតំបន់  អឺរ៉ុប 
ដៃល ការ រឹតបន្តឹង  ការធ្វើ ចរា - 
ចរ ណ ៍ មាន ភាពអាកៃក់ កាន់ តៃ 
ខ្លាំង  ឡើង តួលៃខ កៃសួង ដឹក- 
ជញ្ជូន នៃ បៃទៃសនៃះ   ដៃល 
បានចៃញ ផៃសាយ កាលពី ថ្ងៃ 
ពៃហសៃបតិ៍ បានបងា្ហាញ ការ លក ់
ធា្លាក់ចុះ ខ្លាំង ជាង ៨៥ ភាគ រយ  
ធៀប  នឹង ខៃមីនា នៅ ក្នុង រយៈ- 
ពៃល  ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំមុន។

កៃុម អ្នកជំនាញ នៅ Pro-
motor ជា មជៃឈមណ្ឌល សៃវ- 
ជៃវ ឧសៃសាហកម្ម រថយន្ត បាន 
អតា្ថាធិបៃបាយ ថា៖«មាន រថយន្ត 
ជាង២៨ ៣០០គៃឿង ប៉ណុ្ណោះ   
ដៃល បាន ចុះបញ្ជី ការលក់ 
របស ់ បៃទៃស អីតុាល ី«ស្ថតិក្នងុ 

កមៃិត អាច បៃៀបធៀប បាន 
កាលពដីើម ទសវតៃសរ ៍ឆ្នា ំ១៩ ៦០  
នៅពៃល ការ កាន់ កាប់  រថយន្ត 
ជាចៃើន នៅ បៃទៃស របស  ់យើង 
ទើបនឹង ចាប់ផ្ដើម ប៉ុណ្ណោះ » ។

ពួកគៃ បន្ថៃម ៖«ការ ពៃយាករ 
សមៃប់ រយៈពៃល ជាចៃើន ខៃ 
ខងមុខ នឹងមាន ការធា្លាក់ចុះ 
សៃដៀង គា្នា ឬ កាន់តៃ អាកៃក់ 
ខ្លាងំ ឡើង ថៃមទៀត រហតូដល់ 
វិបត្តិ នៃះ តៃូវ បញ្ចប់»។

កៃុមហ៊ុន EY បាន ពៃយាករ ថា 
នៅ  បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់« ទោះ ប  ី 
ជា វិបត្តិ ដ៏ ខ្លាំង បំផុត បាន យក 
ឈ្នះ  នៅ រដូវក្ដា ក៏ដោយ  ក៏ 
ផលវិបាក ផ្នៃក សៃដ្ឋកិច្ច និង 
សង្គម   ដៃល កើនឡើង ចំនួន 
ចៃើន នៃ ភាព គា្មាន ការងារ ធ្វើ  
ការ ធា្លាក់ ចុះ បៃក់ ចំណូល ការ- 
កៃសយ័ ធន នងឹ បន្ត ក្នងុ ការ កមៃតិ 
តមៃូវការ យ៉ាងខ្លាំង»។

ការងារ  ១០០ ០០០   កន្លៃង 
ក្នងុ   ការងារ បៃហៃល ៨០ ០    ០ ០  ០     
កន្លៃង ក្នុង វិស័យ រថយ ន្តរបស់   
បៃទៃស អាល្ល ឺមង៉អ់ាច ស្ថតិ ក្នងុ 
ហានិ ភ័យ៕ AFP/LA  

 លោក    Olaf Scholz   រដ្ឋមន្ត្រហិីរញ្ញវត្ថ ុ និង  ជាឧបា ធិការបតី អាល្លម៉ឺង់ ថ្ល្រង ក្នងុ សន្នសីិទព័ត៌មាន ។ AFP

  ការលក់ រថយន្ត    នៅ    អាល្លម៉ឺង់ និងអុីតាលីធ្លាក់ចុះ   មិនធ្លាប ម់ាន  រយៈពេល៣០  ឆ្នាំ

  ការចត រថយន្តទំនើបBMWរបស់អាល្លម៉ឺង់ ក្ររោងចក្រ  នៅចិន ។ AFP
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ខេត្តសងុក្លាៈ  ក្រមុ អ្នក ដណំើរ ចនំនួ-
៧៦ នាក់  ដ្រល បាន មក ដល់ ព្រះ-
រាជាណា ចក្រ ថ្រ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  មក ពី 
ប្រទ្រស ឥណ្ឌូ ន្រ សុី  ជា ទី ដ្រល ពួក គ្រ 
បាន ទៅ ចូល រួម ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ 
សាសនា មួយ នៅ ទី នោះ  ត្រូវ បាន គ្រ   
ត្រូវ បាន គ្រ បញ្ជូន ទៅ កាន់ រដ្ឋ ដាក់ ឲ្រយ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក ពី គ្រ នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
តាម ខ្រត្ត -ក្រុង របស់ ពួក គ្រ រៀង ៗ  ខ្លួន 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ។ 

ក្រុម អ្នក វិល ត្រឡប់ មក វិញ  បាន 
មកដល ់ តាម ជើង ហោះ ហើរ Lion  Air    
ដ្រល បាន ចុះ ចត នៅ ព្រលាន យន្ត- 
ហោះ ហាត យ៉្រ  នៅ ម៉ោង ៤ លា្ងាច កាល- 
ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។

  ក្រយពី បាន ចុះ ចត  យន្ត ហោះ 
នោះ ត្រូវ បាន គ្រ សណ្តោង ទៅ កាន់ 
ឈងូ សមទុ្រ ពសិ្រស មយួ  ហើយ ក្រមុ 
អ្នក ដំណើរ បាន ចូល  ត្រួត ពិនិត្រយ នៅ 
កន្ល្រង អនោ្តោប្រវ្រសន ៍ នងិ ម៉ោ សុនី ស្ក្រន 
សុខ ភាព  ត្រូវ បាន ត្រួត ពិនិត្រយ ដោយ 
ការិយាល័យ គ្រប់ គ្រង ជំងឺ ទី ១២ នៅ 
ក្នុងខ្រត្តសុង កា្លា ។ 

 អាជា្ញា ធរ បាន ថ្ល្រង ថា  ពល រដ្ឋ ថ្រ 
ចំនួន ១០០ នាក់  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
សន្ន ិដា្ឋាន ថា  នងឹ វលិ ត្រឡប ់តាម ជើង-
ហោះ ហើរ នោះ  នៅ ថ្ង្រ ទ ី២៤  ខ្រ ម្រសា  
បាន ខក ខាន  ដោយ សារ ត្រួត ពិនិត្រយ 
សខុ ភាព រក ជងំ ឺក ូវដី ១៩  នៅ ព្រលាន-
យន្ត ហោះ អន្តរ ជាតិ សុី ការ ណូហាត-

តា  ហើយ ត្រូវ បាន គ្រ រារាំង មិន ឲ្រយ ធ្វើ 
ដំណើរច្រញ ពី ប្រទ្រស ឥណ្ឌូ ន្រ សុី ។ 

 ការយិា ល័យ ទនំាក់ ទនំង  នងិ គ្រប-់ 
គ្រង ជំងឺ បាន ប្រគល់ សិទ្ធិ ឲ្រយ មន្ត្រី 
របសខ់្លនួ  ធ្វើ ការ ជា មយួ អាជា្ញា ធរ សខុ-
ភាព ខ្រត្ត  និង អាជា្ញា ធរ ប្រចាំ តំបន់ ឲ្រយ 
ធា នា ថា  ក្រុម អ្នក ធ្វើ អ្នក ដំណើរ ទាំង- 
នោះ ត្រវូ អនវុត្ត ទៅ តាម វធិាន ការ  ដើម្របី 
ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង រីក រាល ដាល ជំងឺ        
កូ វីដ ១៩ ។ 

អគារ១  សា្ថា នីយ រថ ភ្លើង  បាន ត្រូវ 
បាន គ្រ រៀប ច ំកន្ល្រង សា្នាក ់នៅ សម្រប ់
ក្រុម អ្នក វិល ត្រឡប់ មក វិញ  ខណៈ  
ពួក គ្រ បាន រង ់ចាំ ដឹក ជញ្ជូន ទៅ ផ្ទះ នៅ 
តាម ខ្រត្ត ៕BKP/SK

ស្តេីដេលព ក់ម៉ាស់ដើរនៅលើផ្លវូមួយនៅក្នងុអំឡុងរដ្ឋាភិបាលបិទនៅទូទំាងបា៉ាគីស្ថាន។AFP

មន្តេីបូ៉លិសចិនតេតួពិនិតេយអ្នកបើកបរនៅបុ៉ស្តិ៍តេតួពិនិតេយមួយមុនពួកគេចូលកេងុវូហាន។AFP

កេមុអ្នកវិលតេឡប់មកពីបេទេសឥណ្ឌូនេសីុកំពុងមកដល់ពេលានយន្តហោះហាតយ៉េខេត្តសុងក្លាបេទេសថេកលពីថ្ងេចន្ទ។BKP

កេុងអុីស្លាម៉ាបាដៈ មន្ត្រី  និង អ្នក- 
ឆ្លើយ ឆ្លង ពត័ ៌មន បាន ថ្ល្រង ថា  ប្រទ្រស 
បា៉ោគីសា្ថាន កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  បាន បើក- 
ច្រក កាត់ ព្រំដ្រន ធំៗ ២ ជា មួយ  អា- 
ហ្វហា្គា គីសា្ថាន  ដើម្របី អនុញ្ញាត ឲ្រយ ពល-  
រដ្ឋ អាហ្វ ហា្គានី សា្ថាន  ដ្រល ជាប់ ត្រល- 
តោល ក្នុងការ វិល ត្រឡប់ ទៅ ប្រទ្រស 
របស់ ពួក គ្រ វិញ ។ 

ពលរដ្ឋ អាហ្វ ហា្គានី សា្ថាន រាប់ ពាន់ 
នាក ់នៅ ក្នងុ នោះ មន អ្នក ជងំ ឺជា ច្រើន 
នាក់  បាន ជាប់ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស អា- 
ហ្វហា្គានី សា្ថាន  ក្រយ ពី ប្រទ្រស ន្រះ 
បាន បិទ ព្រំ ដ្រន ជា មួយ ប្រទ្រស 

អាហ្វហា្គានី សា្ថាន  ដើម្របី  ទប់ សា្កាត់ ការ - 
រាលដាល ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

ក្រសួង ការ បរ ទ្រស បា៉ោគីសា្ថាន  បាន 
ឲ្រយ ដឹង កាល ពី ថ្ង្រសៅរ៍ ថា  ច្រក ឆ្លង កាត់ 
ព្រំដ្រន នៅ តំបន់ តោ ខាំ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត - 
ឃីប៊ឺរ  បា៉ោក ទុន ខា្វា  និង តំបន់ ចំណាន 
នៅ ក្នុង ខ្រត្ត បាឡូ ជី សា្ថាន ភាគ និរតី 
បាន បើក សម្រប ់មយួ រយៈ ព្រល ជាក-់ 
លាក ់ព ីថ្ង្រ ចន្ទ  រហតូ ដល ់ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  
ដើម្របី ជួយ សម្រួល ឲ្រយ ប្រជាជន អាហ្វ - 
ហា្គា នី សា្ថាន ដ្រល មន បំណង វិល - 
ត្រឡប់ ទៅ ប្រទ្រស របស់ ពួក គ្រ វិញ ។ 

លោក ហា្វារហាដ  សុីនវ៉ា រី  ជា អ្នក - 

កាស្រត ជន ជាតិ បា៉ោគីសា្ថាន  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ សារព័ត៌ មន សុីនហួ កាល ពី 
ថ្ង្រចន្ទ ថា  ពលរដ្ឋ អាហ្វហា្គានី សា្ថាន 
យា៉ោង ច្រើន កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ឆ្ពោះ ទៅ 
កាន់ ព្រំដ្រន តោខាំ  ដើម្របី ចូល ទៅ 
ប្រទ្រស អាហ្វ ហា្គា នី សា្ថាន វិញ ។ 

 សា្ថានទូត អាហ្វហា្គានី សា្ថាន នៅ 
ក្នុងអុីសា្លា ម៉ោ បាដ កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
បាន ថ្ល្រង ថា ការ រៀប ច ំផ្រស្រងៗ  ត្រវូ បាន 
ធ្វើ សម្រប ់ ប្រជាជន ១ពា ន ់ នាក ់មក  ព ី
ច្រក ព្រំដ្រន នីមួយៗ ជារៀង រាល់  ថ្ង្រ       
ឲ្រយ វិ ល ត្រឡប់ ចូល ក្នុង ប្រទ្រស  អាហ្វ - 
ហា្គា នីសា្ថានវិញ៕ Xinhua/PSA

ប៉ាគីស្ថានបើកព្រដំ្រនដើម្របីអនុញ្ញាតឲ្រយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានវិលត្រឡប់ទៅផ្ះសំប្រងវិញ

អ្នកជំនាញសុខភាពចិនជំរុញឲ្រយUSអនុម័ត
គោលការណ៍ជាតិដើម្របីព្រយាបលជំងឺកូវីដ១៩
កេុងឡូសអេនជឺលេសៈ គ្រូ ព្រទ្រយ 

ម្នាក ់ក្នងុ ចណំម គ្រ ូព្រទ្រយ ឆ្នើមៗ របស ់
ប្រទ្រស ចិន  ដ្រល បាន ជួយ ដឹក នាំ 
ការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ 
ក្នុង ក្រុង វូហាន  ដ្រល ជា កន្ល្រង ផ្ទុះ ជំងឺ 
កវូដី ១៩  បាន ផ្តល ់យោបល ់ដល ់ក្រមុ 
គ្រូព្រទ្រយ អាម្រ រិក ថា  ការ គ្រប់ គ្រង វីរុស 
ន្រះ  តម្រូវ ឲ្រយ មន កិច្ច ប្រឹង ប្រង រួម ពី 
ថា្នាក់ កំពូល រហូត ដល់ ថា្នាក់ ក្រម  ជា 
ប្រពន័្ធ មយួ  ដ្រល មន្ត្រ ីនងិ ក្រមុ គ្រ ូព្រទ្រយ 
អាម្ររិក ក៏ កំពុង ត្រូវ កា រ ។ 

លោក វ្រជ្ជ បណ្ឌិត ប៊ីន  កៅ  ជា អ្នក - 
ជំនាញ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម  និង អនុ ប្រធាន 
មន្ទីរ ព្រទ្រយ មិត្ត ចិន-ជប៉ុន (CJFH) 
នៅក្នុង ក្រុង ប៉្រកាំង  នៅ ព្រល សន្ទនា 
តាម ទូរ ស័ព្ទ ជា មួយ គ្រូ ព្រទ្រយ អាម្រ រិក 
កាល ពី ដើម សបា្តោហ៍ មុន ន្រះ។    

លោ ក កៅ  ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណម 
ក្រុម អ្នក មន ជំនាញ វិជា្ជា ជីវៈ ដំបូង 
ដ្រល បាន ទៅ ក្រុង វូហាន ដើម្របី ជួយ គំា ទ្រ 
ប្រព័ន្ធ ថ្រ ទាំ សុខភាព ដ៏ ធំធ្រង នៅ 
ព្រល ផ្ទុះ ជំងឺ ន្រះ ។ លោក  និង ក្រុម 
របស់ លោក បាន ប្រើ បទពិសោធដ៏ 
ទលូ ំទលូាយ របស ់ពកួ គ្រ  ដើម្រប ីបង្កើត  

នងិ អនវុត្ត ប្រពន័្ធ សង្គ្រះ បនា្ទាន ់ ដ្រល 
បាន ជួយ ជីវិត មនុស្រស រាប់ មិន អស់ 
ដ្រល ត្រូវ រង ការ គំរាម ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។  

ដោយ បាន ប្រឈម នឹង ការ ផ្ទុះវី រុស 
កូរ៉ូណា ដ៏ សាហាវ ន្រះ  នៅ ក្នុង អំឡុង 
បុណ្រយ ចូល ឆា្នាំ ប្រព្រណី ចិន កាល ពី 
ខ្រមករា ក្រុម គ្រូ ព្រទ្រយ ចិន មន្ត្រី សុខ - 
ភាព សាធារណៈ  និង មន្ត្រី រដា្ឋា ភិបាល 
បាន ចាប់ ផ្តើម កិច្ច ប្រឹង ប្រង ដើម្របី 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង វីរុសដ្រល កំពុង រាល - 
ដាល យា៉ោង ឆាប់ រហ័ស ន្រះ ។ 

បច្ចបុ្របន្ន ន្រះ  ដោយ បាន មើល ឃើញ 
អាម្ររិក ស្ថិត នៅ ក្នុង សា្ថាន ភាព ដ៏ 
លំបាក ន្រះ  លោក កៅ  ក៏ បាន សម្ត្រង 
កង្វល់ ថា   អាម្ររិក នឹង មន ព្រល ដ៏ 
លំបាក ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង ការ ផ្ទុះ 
ជំងឺ ន្រះ  ប្រសិន បើ កិច្ច ប្រឹង ប្រង 
ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង  ជំងឺ កូវីដ ១៩  មិន ត្រូវ 
សហ ការ រួម គា្នា ទ្រ នោះ ។ 

លោក បាន កត់ សម្គាល់ ថា ៖« រហូត 
មក ទល់ ព្រល ន្រះ  យើង  ឃើញ ថា 
សា្ថាប័ន ជា ច្រើន នៅ US មនគោល - 
ការណ៍ផ្ទាល់ របស់ ពួក គ្រ សម្រប់ 
វីរុសកូរ៉ូណា»៕ Xinhua/PSA

អ្នកដំណើរ៧៦នាក់មកពីឥណ្ឌូន្រសីុ
ត្រូវអាជា្ញាធរថ្រដ ក់នៅដ ច់ដោយឡ្រកពីគ្រ



ក្រុងបាកដាដៈ  ប្រភព សន្តិ សុខ 
ប្រចា ំតបំន ់ បាន ថ្ល្រង ថា  រ៉កុ្ក្រត  Katyu-
sha ៥ គ្រប់ បាន ធ្លាក់ នៅ ជិត ក្រុម- 
ហ៊ុន ប្រង របស់ អាម្ររិក ១ កន្ល្រង  នៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត បា ស្រ ប្រទ្រស អុីរ៉ាក់ ភាគ 
ខាង ត្របងូកាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ   ដោយ មនិ បង្ក 
ឲ្រយ មនុស្រស ស្លាប់  និង រង របួស  ទ្រ ។ 

 ប្រភព នោះ  បាន ថ្ល្រង ប្រប ់កាស្រត-
សុីន ហួ ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ អនា មិក ថា  
ការវាយ ប្រហារ   បាន ធ្វើ ឡើង  នៅ - 
ព្រល ព្រកឹ ព្រលមឹ  នៅ ព្រល គ្រប ់រ៉កុ្ក្រត 
ជាច្រើន គ្រប់  បាន ធ្លាក់ នៅ ក្រប្ររ ក្រុម-
ហ៊នុ ប្រង ហាល ់ល ីប៊រូ តនុ របស ់អាម្រ-
រកិ នៅ ក្នងុ តបំន ់អាល ់ហ្រសា ប៊្ររ ៍ នៅក្នងុ  
ទឹក ដី ន្រ ខ្រត្ត បាស្រ ភាគ ខាង លិច ។ 

ប្រភព ដដ្រល បាន   ឲ្រយ ដឹ ង ទៀត  ថា  
ការ វាយ ប្រហារនោះ  មិន បាន បង្ក ឲ្រយ 

មនសុ្រស ស្លាប ់ នងិ រង របសួ  ទ្រ  ប៉នុ្ត្រ  មាន 
ការខូចខាត បន្តិច បន្តួច  ខណៈ កង-
កមា្លាំង សន្តិ សុខ អុីរ៉ាក់ បាន ធ្វើ យុទ្ធ-
នាការ ស្វ្រង រក នៅ ក្នុង តំបន់ខ្លះនៅ   
ក្រប្ររ ខាង   ហើយ បាន រក ឃើញ ជើង-
ទម្រ បាញ់ រ៉ុក្ក្រត នៅ ទី នោះ ។ 

 រហូត មក ទល់ ព្រល ន្រះ  មិន មាន 
ក្រុម ណា មួយ  បាន ច្រញ មក អះ អាង 
ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ វាយ ប្រហារ 
នោះ ទ្រ  ខណៈ មូល ដ្ឋាន យោ ធ អុីរ៉ាក់  
ដ្រល មាន កង កមា្លាំង អាម្រ រិក  និង 
ផលប្រយោជន៍ អាម្ររិក ផ្រស្រង ទៀត  
នៅ ទ ូទាងំ ប្រទ្រស អុរី៉ាក ់ ជា ញកឹ ញាប ់
ត្រូវ បាន កំណត់ គោល ដៅ  ដោយ - 
គ្រប់កាំ ភ្លើង ត្របាល់  និងបាន  វាយ - 
ប្រហារ រ៉កុ្ក្រត ជា ច្រើន គ្របដ់ោយ  ក្រមុ 
អ្នកបះ បោរ ។ 

 កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៥  ខ្រ មករ  សភា អុីរ៉ាក់ 
បាន អនមុត័ ស្រចក្ត ីសម្រច មយួ  ដ្រល 
តម្រូវ ឲ្រយ រដ្ឋាភិ បាល បញ្ចប់ វត្ត មាន 
កងកមា្លាំង បរទ្រស នៅ ក្នុង ប្រទ្រស-
អុីរ៉ាក់  ទើប ត្រ ២ ថ្ង្រ ប៉ុណ្ណោះ  ក្រយ ពី 
យន្ត  ហោះ ្រដូន អាម្រ រិក  បាន វាយ- 
ប្រហារ ទៅលើ ក្របួន រថយន្ត មួយ  នៅ 
ព្រលានយន្ត ហោះ ក្រុង បាក ដដ  
ដ្រល បាន សមា្លាប់ លោក ហា្គា សុីម  ស៊ូ- 
ឡ្រ មា៉ា នី  ជា អតីត ម្រ បញ្ជា ការ របស់ 
កង កមា្លាំង ការពារ បដិវត្ត ន៍អុីរ៉ង់ ។ 

 ទាហាន US ជាង ៥ ០០០ នាក ់ ត្រវូ 
បាន ដក ់ពង្រយ នៅ អុរី៉ាក ់ ដើម្រប ីគាទំ្រ 
កង កមា្លាំង អុីរ៉ាក់  នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ 
ប្រឆាំង ក្រុម IS  ជា ពិស្រស សម្រប់ 
បណ្តុះ បណា្តាល  នងិ ការ ផ្តល ់យោ បល ់
វិស័យ យោ ធ ៕Xinhua/SK
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ទាហានអាម្ររិកឈរជើងនៅក្នងុក្រងុម៉ូសុ៊លក្នងុខ្រត្តនីណ្រវ៉្រហ៍ន្រប្រទ្រសអីុរ៉ាក់។AFP

តពទីពំរ័១...អាម្ររកិ  បាន ចាប ់ផ្តើម 
ព្រញ ១សបា្តាហ៍  តាម រយៈ ការ ជូន - 
ដំណឹង ដល់ សហ គមន៍ មួយ ចំនួន          ឲ្រយ 
ដឹង   ការ ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ការ ឆ្លង រីក រល- 
ដល យ៉ាង អាក្រក់បំផុត  ដ្រល វា មិន 
ទាន់ បាន ឈាន ដល់ កម្រិត កំពូល      
នៅ ឡើយទ្រ  ។ 

 សកល វិទ្រយា ល័យ  Johns  Hop-
kins  មាន មូល ដ្ឋាន នៅ ទី ក្រុង បាល់-
ទីមួរ  ដ្រល បាន កំពុង កត់ ត្រ ចំនួន 
សរុប អ្នក ឆ្លង វី រុសផ្លូវ  ដ ង្ហើម  កូ រ៉ូ ណា  
បាន និយយ ថា   ពលរ ដ្ឋ អា ម្រ រិក ជាង 
៣៦៨ ០០០ នាក ់បាន  ឆ្លង វីរុស ន្រះ  
ដោយ មាន អ្នកស្លាប់ ចំនួន ១០ ៩៨៦  
នាក់ គិត ត្រឹម លា្ងាច ថ្ង្រ ចន្ទ ។ 

  ប្រ ជាជន អុីតាលី  ចំនួន ១៦ ៥២៣ 
នាក់  និង អ្រស្របា៉ាញ ចំនួន ១៣ ៣៤១ 
នាក់  បាន ស្លាប់ដោយ សរ  ជំងឺរត - 
ត្របា  ត  ន្រះ។ 

ទោះ ប ីជា យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  ក ៏មាន 
ក្តី សង្រឃឹម តិច តួច ណាស់  នៅ ក្នុង ទី-
ក្រុងញូវ យ៉ក  ជា ការ ផ្តាត សំខាន់ 

ទៅលើ ការ ផ្ទុះ ម្ររោគ នៅ អាម្ររិក  ជា 
ទី ដ្រល មនុស្រស ជាង ៤ ៧៥០ នាក់  
បាន ស្លាប់  នៅ ទូ ទាំង ប្រទ្រស  និង 
ចំនួន១៣០ ០០០ នាក់ ផ្រស្រង ទៀត  
បាន ឆ្លង នៅ  ទូទាំង រដ្ឋ  ។ 

អភិបាល ក្រុង លោក អា ន  ្រដូ   កូ ម៉ូ 

បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា  អត្រ - 
អ្នកស្លាប់ បាន  « ធ្លាក់ ចុះ យ៉ាង មាន- 
ប្រសិទ្ធភាព » ក្នុង រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រ ។ 
អភបិាល រដ្ឋ  បាន រយ ការណ ៍អពំ ីអ្នក- 
ស្លាប់ ថ្មី ចំនួន ៥៩៩ នាក់ ប្រ   ហា ក់ ប្រ- 
ហ្រលគា្នា ទៅ នងឹ ចនំនួ សរបុ កាល ព ីថ្ង្រ 

អាទិត្រយ មាន ៥៩៤ នាក់  ហើយ បាន 
ធ្លាក ់ចុះ  ព ីការ កត ់ត្រ ចនំនួ ៦៣០ នាក ់
កាល ពីថ្ង្រសៅរ៍ ។ 

ប៉ុន្ត្រ លោក អភិ បាល ក្រុង អាន  ្រ ដូ        
ក ូម៉ ូ បាន ច្រញ បញ្ជា ឲ្រយ បទិ សលា រៀន  
និង អាជី វ កម្ម មិន សំខាន់ មួយ ចំនួន   
រយៈ ព្រល ៣ សបា្តាហ៍ បន្ថ្រមទៀត  
ដោយ បាន ថ្ល្រង ប្រប់ ទៅកាន់ ក្រមុ អ្នក-  
កា ស្រត ថា ៖« បច្ចុប្របន្ន  មិន ម្រន ជា 
ព្រល វ្រលា ដ្រល យើង  ត្រូវ ឈប់- 
សម្រក នោះ ទ្រ » ។ 

លោក កូ ម៉ូ បាន ថ្ល្រង ថា ៖« វា គឺ ជា ក្តី 
សង្រឃឹម   ប៉ុន្ត្រ វា ក៏ មិន សម្រច  បាន 
លទ្ធផល អ្វី ដ្ររ »  ដោយ បាន បន្ថ្រម ថា  
វា អាច « ជា កំហុស » មួយ  ដើម្របី ដក់-
ការ រឹត ត្របិត ឲ្រយ ឈប់ សម្រក លឿន - 
ព្រកហើយ ។ 

 «ប្រសិន បើ ការ ឆ្លង រីក រល ដល 
កពំងុ ប្រ ប្រលួ  វា គ ឺដោយ សរ អត្រ ន្រ 
ការ ឆ្លង  កំពុង ធ្លាក់ ចុះ  ប្រសិន បើ 
អត្រឆ្លង កពំងុ ធ្លាក ់ចុះ  វា គ ឺដោយ សរ 
ការ ដក់ ឲ្រយ នៅ ឆា្ងាយ ពី គា្នា  កំពុង ធ្វើ 

ឡើង ព្រល បច្ចុប្របន្ន » ។ 
យោង តាម ចំនួន សរុប ដ្រល AFP 

បាន ប្រមូល ពី ប្រភព ផ្រស្រងៗ បាន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា  ជងំ ឺរត ត្របាត ន្រ ះ   បាន បណា្តាល 
ឲ្រយ មនុស្រស ជិត ៧៥ ០០០ នាក់ ស្លាប់ 
នៅ ទូទាំង ពិភព លោក  ចាប់ តាំង ពី 
វីរុស ផ្លូវដង្ហើម កូរ៉ូណា ប្រភ្រទ ថ្មី   ន្រះ 
បាន ផ្ទុះឡើង  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ចិន 
កាលពី ខ្រ ធ្នូ ឆា្នាំ ២០១៩។ 

 អា ជា្ញាធរបាន ព្រមាន ថា  មនុស្រស 
ចនោ្លាះ ព ី១០ មឺនុ ទៅ ២៤ មឺនុ នាក ់ អាច 
ស្លាប់ នៅ អាម្រ រិក  ថ្វ ីបើ មាន ស្រណា រី-  
យោករណី ពិស្រស  ដោយ មាន គោល - 
ការណ៍ ណ្រ នាំ ឲ្រយ នៅ ឆា្ងាយ ពី គា្នា នៅ   
ក្នុង សង្គម  ត្រូវ បាន អ នុវត្ត ក្តី។  

រដ្ឋ ចំនួន ៩  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង- 
ដោយ អភិបាល មក ពីគណ បក្រស - 
សធរណ រដ្ឋ  នៅ មិន ទាន់ បាន ច្រញ 
បញ្ជា ឲ្រយ បិទ ទាំង ស្រុង នៅ ឡើយ ទ្រ  
ដ្រល ការ ពន្រយា រប្រប  ន្រះ    ធ្វើ  ឲ្រយ  ក្រុម 
អ្នកជនំាញ សខុ ភាព សធរ ណៈ  មាន 
ការ មិន សប្របាយ ចិត្ត ៕ AFP/SK

រុ៉ក្កែត៥គែប់ ធ្លាក់ ន កែបែរកែុមហុ៊នបែង អាមែរិក  ន   ក្នងុបែ ទែស អីុ រ៉ាក់ភ គខាង តែបូង

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសរវីរុសកូរូ៉ណានអាមែរិក...
ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកដូណាល់ត្រំថ្ល្រងនៅក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មានប្រចំាថ្ង្រស្តីពីជំងឺកូវីដ១៩។AFP ក្រមុគិលានុបដា្ឋាយិកាជាមួយបុគ្គលិកមជ្រឈមណ្ឌលBrooklynVAMedicalកាន់បដាការងារនៅក្នងុក្រងុញូវយ៉ក។AFP

ក្រមុបុគ្គលិកគ្រូព្រទ្រយកំពុងរុញគ្រអ្នកជំងឺមា្នាក់នៅខាងក្រមន្ទីរព្រទ្រយ MountSinai។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ខេត្ត ពេវេងៈ បើទោះបីជា 
មុខ   របរ ច្នៃ សមៃបក កង់ឡានធ្វើ 
ជា  កៅ អី តុ ឈុត ផើងផ្កា រូប- 
សត្វ  សៃក កង្កៃប និង សត្វ  
ផៃសៃងៗ  លក់ យក បៃក់ កមៃ 
ដើមៃបី  ចិញ្ចឹម ជីវិត គៃួសារ តាម 
សម្មាអាជីវោ  នៅ  តៃ មន តក់ៗ 
មៃន ក្តី  តៃ  ដោយ សារ បច្ចុបៃបន្ន   
សា្ថាន ភាព សៃុក  ទៃស កំពុង តៃ 
មន វបិត្ត ិគៃប ់យ៉ាង  ដោ យសារ  
មៃរោគ  កូរ៉ូណា  កូវីដ១៩ នោះ  
សៃប់ តៃ  សិបៃបករ លោក  សឿង 
សគួ៌ា បាន  នកឹ ឃើញ  ច្នៃ  សមៃបក 
កង់ឡាន និង ម៉ូតូ មក ធ្វើជា 
ផើង សមៃប់ ដាំ បន្លៃ  បន្លុក      
ជា  តមៃូវ  ការ  លក្ខណៈ គៃួសារ  
យ៉ាង  ទំនង ហើយ ចំណាយ  
អស់លុយ  តិច ទៀត ផង ។ 

សៃប  ពៃល  តំបន់ នានាទាំង  
ក្នុង កៃុង និង ខៃត្ត  តៃូវ រដា្ឋាភិ-
បាល ជូន ដំណឹង ថា   មិន តមៃូវ- 
ឲៃយ បៃជាជន នៃ កៃមុ គៃសួារ  មន 
ការជួបជុំ គ្នា ចៃើននាក់ ដៃល 
បង្កើត ភាព  ងាយ សៃួលឆ្លង ជំងឺ 
ផ្លវ ដង្ហើម កូវីដ១៩  ឬ តៃូវ   រកៃសា  
ការ រស ់នៅ    ក្នងុ  សា្ថាន  ភាព ដាច-់ 
ដោយឡៃក ពីគ្នា  ឬ  រកៃសាគម្លាត 
ពី គ្នា នៃ សម ជិក    កៃុម គៃួសារ- 
រៀង ៗ ខ្លួន បៃក ប    ដោយ   អ នា-
ម័យ គៃប់ ពៃល។ ដូច្នៃះ មន 
សមជិក គៃួ សារ  ខ្លះ អាច នឹង 
មន ភាព ធុញ ទៃន់ នឹ ទង្វើ បៃប    
នៃះ  ពៃះ មិន ទាន់សា៊ាំ ។ 

ជាក់  ស្តៃង សិបៃបករមន មុខ- 

របរ  ច្នៃ  សមៃបក កង់ឡាន ធ្វើ ជា 
កៅ អី តុ ឈុត ផើងផ្កា រូប សត្វ 
សៃក កង្កៃប និង សត្វ     ផៃសៃងៗ  
ដើមៃបី ល ក់ យក បៃក់ កមៃ -  
ចិញ្ចឹម  ជីវិត  គៃួសារ    រស់ នៅឯ 
ភមូ ិពៃ ស្នៀត ខាង ជើង ឃុ ំ ពៃ-  
ស្នៀត សៃកុ   ពារាងំ ខៃត្ត ពៃវៃង    
បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ការ  ងារ កសិ-
កម្ម  ខា្នាតតចូ ជា លក្ខណៈ គៃសួារ 
ច្នៃ ផើង ពី សមៃបក កង់ ឡាន និង 
ម៉ូតូ មក ធ្វើជា ថា្នាល ដាំ ដំណាំ 
បន្លៃ បន្លុក   នៅ ខាង កៃយ ផ្ទះ 
មន  បន្លៃ  ស្ពៃ  សាលាដ ខាត់-
ណា  តៃកួន  ផ្ទី  សណ្តៃ ក កួរ  

ជាដើម  កៃ ពី ការបៃកប របរ 
បៃចាំ ថ្ងៃ ជា ចមៃបង នៅ ផ្ទះ។ 

 លោក សឿង សួគ៌ា ដៃល   
សមៃច ចិត្ត លាឈប់ ពី ការងារ   
ជនំាញ  រៀន ចប ់ផ្នៃក បរញិ្ញាបតៃ 
គណ នៃ យៃយ  គឺ ធ្វើ  ជា មន្តៃី ឥណ-
ទាន នៅក្នុង  គៃឹះសា្ថាន មីកៃូ-
ហិរញ្ញវត្ថុ មួយ ចំនួន៨ ឆ្នាំ មក 
ក៏ចាប់ផ្តើម របរ ជា សិបៃបករ ច្នៃ 
សមៃបក  កងឡ់ាន ធ្វើ ជា កៅអ ីត ុ
ឈុត ផើងផ្កា រូប សត្វ សៃក 
កង្កៃប និង សត្វ ផៃសៃងៗ ទៀត 
លក ់យក បៃក ់កមៃ  ចញិ្ចមឹ ជវីតិ 
គៃួសារ  គួបផៃសំ នឹង របរ របស់ 

ភរិយ  បង្ហើប រឿង ច្នៃ ផើង  ដាំ-  
បន្លៃ  នោះ   ថា៖ «ដោយ សារ គិតថា 
រឿង វិបតិ្តសៃដ្ឋ កិច្ច   ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  
មិន ដឹងតៃវូ  ចប់ ពៃល ណា ហើយ  
ការ សំងំ នៅ ផ្ទះ អាច  នឹង មន ការ- 
អផៃសុក    មិន ហ៊ាន ចៃញកៃ  ពៃះ  
ខា្លាច ជងំ ឺនៃះ  ទើប  ខ្ញុ ំក ច្នៃ សមៃបក 
កងឡ់ាន ឬម៉តូ ូ ធ្វើជា ផើង ដាក ់
ដី ដាំ បន្លៃ  នានា  តាម តមៃូវ ការ 
សមៃប់ ធ្វើជា  ម្ហបូ អាហរ បៃចំាថ្ងៃ  
ដៃល អាច ជួយ ឲៃយ យើង បាត់ ភាព  
អផៃសុកផង និង អាច ជួយ   សមៃលួ    
ជីវ ភាព   នៃ ការ ចៃញ ទៅ   ទិ ញ បន្លៃ  
ព ីផៃសារ ផង ។ នា ពៃល នៃះ ខ្ញុបំាន 

ច្នៃ  និង ចាប់ ផ្តើម  ដាំ  ប ន្លៃ បន្លុក   
ចៃើន   មុខ មន បៃមណជាង-  
៣០ ផើង នៅ  ផ្ទះខ្លនួ  ឯង ។ ហើយ  
ការ ធ្វើ ផើង ដំា បន្លៃនៃះក៏ មន ចង់  
បាន កុម្ម៉ង់ ទិញ ពី  ខ្ញុំ ផង ដៃរ  »។ 

លោក សឿង សគួ៌ា ក ៏បង្ហើប 
ពី  តម្លៃ ផើង ដាំ បន្លៃ ច្នៃ ពី សមៃបក 
កង  ់ឡាន នងិ ម៉តូ ូដៃរ ថា៖ «បៃ-
សិន   បើ បង ប្អូន ចង់ កុម្ម៉ង់ ទិញ 
ផើង  ទាំង  នៃះ ខ្ញុំ ក៏អាច  ច្នៃ ជូន  
តាម  តមៃូវ ការ បាន ។ សមៃប់ 
ផើង នៃះ អាច មន ២ ជមៃើស គ ឺ
ផើង ធម្មតា មនិ មន ការ លាប ថា្នា ំ
ពណ៌ និង   ផើង លាប ថា្នា ំពណ៌ ។ 

ផើង ធម្មតា ១  លក ់តម្លៃ ចនោ្លាះ  
២,៥ ដុលា្លារ ទៅ ៣ដុលា្លារ ខណៈ   
ផើង លាបពណ៌ ១ តម្លៃ ចនោ្លាះ 
៣,៥ដុលា្លារ   ទៅ៥ដុលា្លារ។ កៃ   
ពី នៃះ ក៏ មន ផើង ច្នៃ ពី សមៃបក 
កងម់៉តូ ូ ងាយសៃលួ សមៃប ់ដា ំ
បន្លៃ មន ឬសចាក់ រាក់ ៗ    ដៃរដោយ  
ផើង  មន តម្លៃ ចនោ្លាះ ពី  ១, ៥ 
ដុលា្លារ ទៅ ២ដុលា្លារ  »។  សមៃប់  
ការកុម្ម៉ង់ ច្នៃ កៅអី តុ ឬ របស់ 
ផៃសៃងៗ ច្នៃ ពី សមៃបក កង់ ឡាន  
ម៉ូតូ និង ផើង ដាំ បន្លៃ អាច ទាក់- 
ទង តាមទូរស័ព្ទ097 8331 
645 ឬ 087 872 778៕ 
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កេុង ទូលូស៍ : បុរស បារាំង 
ម្នាក់  ដៃល បាន ពៃយាយម ដើរ ពី 
បៃទៃស បារាងំ  ឆ្លង ទៅ កាន ់ទកឹ- 
ដី  អៃសៃប៉ាញ ដើមៃបី ទិញ បារី តម្លៃ 
ថោកៗ  នោះ តៃូវ បាន សង្គៃះ 
នៅ តបំន ់ភ្ន ំPyrenees ហើយ 
តៃូវ  ពិន័យ ពីបទ  ល្មើស បមៃម  
ធ្វើ ដណំើរ អឡំងុ ពៃល  មនការ- 
រីករាលដាល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា។

បៃជាជន រស់នៅ ភាគ ខាង- 
តៃបូង  បៃទៃស បារំាង ជា ចៃើន ឆ្លង  
កាត់ ពៃំដៃន ទៅ ទិញ បារី សៃ 

ម្ហូបអាហរ និង បៃង ដៃល 
មនតម្លៃ ថោក នៅ អៃសៃប៉ាញ។

បុរស ម្នាក់ នោះ ដើមឡើយ 
ចៃញ ដណំើរ ពផី្ទះ ដោយការ ជិះ 
រថយន្ត ពី តំបន់ Perpignan 
ភាគ ខាង តៃបូង បៃទៃស បារាំង 
កាលពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទៅកាន់តំបន់ 
La Jonquera នៅ បៃទៃស 
អៃសៃប៉ាញ។

លោក តៃូវ បាន ឃាត់ ខ្លួន នៅ 
ប៉ុស្ដិ  តៃួត ពិនិតៃយ ប៉ុន្តៃ មិន អស់ 
ចិត្ត   ក៏ បន្ត ធ្វើដំណើរ ដោយ ថ្មើរ- 

ជើង  ឆ្លង ភ្នំ នៅ តំបន់ ពៃំ ដៃន 
បៃទៃស  ទាំងពីរ។

កង សង្គៃះ  របសប់ារាងំ បាន 
សរសៃរ នៅលើ បណា្ដាញសង្គម  
Twitter ថា៖ «បុរស នោះ ធ្លាក់ 
ចូល  ស្ទឹង និង ដើរ កាត់ពៃ បនា្លា 
រហូត ដល់ វង្វៃង ផ្លូវ»។

ឧទ្ធម្ភាគចកៃ តៃូវ បាន បញ្ជូន 
ទៅ សង្គៃះ បុរស នោះ ដៃល 
កំពុងតៃវង្វៃង ផ្លូវ ទាំង  អត់ឃា្លាន 
ហើយ រងារ   ឯការ នៅ ក្នុង ពៃ     
តៃ ម្នាក់ ឯង។

កៃយ ពី តៃូវ បាន សង្គៃះ 
តៃឡប់មក វិញ បុរស គំរិះ កៃង 
ចណំៃញ របូ នោះ តៃវូ បាន ពនិយ័ 
ជា បៃក់ ១៣៥ អឺរ៉ូ (១៤៦ 
ដុលា្លារ) ដៃល ល្មើស បមៃម  
តមៃូវ  ឲៃយ នៅ ផ្ទះ។

ករណី លើក នៃះ បាន ធ្វើ ឲៃយ 
អាជា្ញាធរ  បន្ដ អនុវត្ដវិធន ការ  
ដាស់ តឿន  បៃប់ ដល់ ពលរដ្ឋ ជា 
ថ្ម ីថា៖ «យើង សូម កៃើន រំឭក 
ម្ដង ទៀត ថា សុំ ឲៃយ នៅ  ផ្ទះ ដាច់- 
ខាត!»៕ AFP/HR បុរស បរំាង តេវូបន សង្គេះ កេយ លួចឆ្លង ពេដំេន ទៅអេសេប៉ាញ  ។ AFP

ព្រោះត្រោបារីបុរសបារំាងម្នាក់ហ៊ានដើរកាត់ភ្នំឆ្លងព្រោដំ្រោនរហូតត្រោវូបូ៉លិសចាប់

ផើងច្នេ  សមេបក កង់ឡាន  មូ៉តូ  ដេល លោក សួគ៌ា  បេក្លាយជាសួន ដំាបន្លេ បន្លកុ នៅ កេយ ផ្ទះ    ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក ផើង  ច្នេ ពីសមេបកកង់ឡាន មូ៉តូ ងាយសេលួ ធ្វើ ជាសួនដំាបន្លេ   ។ហ្វៃសប៊ុក 

លោក សឿង សួគ៌ា ច្នេផើង ពី សមេបកកង់ឡាន ដំាបន្លេ   ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 

សិប្រោបករខ្ម្រោរនៅព្រោវ្រោងច្ន្រោសម្រោបកកង់ឡាននិងមូ៉តូធ្វើជា
ផើងដំាបន្ល្រោបង្កើតការងារនៅផ្ទះក្នងុគ្រោមនវិបត្តិកូវីដ១៩



ស៊ុង សុវណ្ណនី  

ភ្នំពេញៈ ស្ថិត នៅ ភូមិ ព្រែក 
ទាល់  ជិត   អតីត ទីចាក់ សំរាម ម្តុំ 
ស្ទងឹ មាន ជ័យ  អ្នកស្រែ ី លី វណ្ណ: 
កំពុង ញាប់ ដ្រែ កាត់ ក្រែណាត់ មក 
ផ្គុំ ដ្រែរ  ជា ថ្នូរ នឹង  កម្រែ  ផ្គត់ ផ្គង់ 
ជីវភាព គ្រែួសារ   ព្រែះ ត្រែ កត្តា 
សុខភាព និង ភារ ៈមើល ថ្រែ កូន  
មិនអាចឲ្រែយ ស្ត្រែី វ័យ៣៩ឆ្នាំ រូប 
ន្រែះ ទៅ  បម្រែើ ការ  ក្រែ ផ្ទះ ។

ស្ថតិ នៅ ជាន ់ក្រែម   ផ្ទះ សុមីង៉ត ៍  
ផ្ន្រែក  ខាង លើ   បទិបាងំ   បន្ទះ ឈើ 
ចាស់ៗ អ្នក មា្ដាយ កូន ២ រូបន្រែះ 
យលថ់ា ផ្ទះ តចូ ន្រែះ ជា ជម្រែើស 
សមរម្រែយ សម្រែប ់   ក្រែមុគ្រែសួារ  ៥ 
នាក់  ដ្រែល មាន សា្វាមី កូនៗ  រួម 
ទាំង  ប្អូន ស្រែី របស់ អ្នកស្រែី។

ធ្វើការ បណ្ដើរ និយាយបណ្ដើរ  
អ្នកស្រែី     រៀប រាប់ ពី ប្រែវត្តិ ផ្ទាល់-   
ខ្លនួ ប្រែប ់ភ្នពំ្រែញប៉សុ្ដិ៍ថា  ៖  « មនុ 
ព្រែល ខ្ញុ ំរៀប ការ  ខ្ញុ ំមក ព ីគ្រែសួារ 
កម្រែសត់ មួយ ដ្រែល មាន បងប្អូន 
រហូត ដល់ ១០នាក់  ប៉ុន្ត្រែ សា្លាប់ 
មា្នាក់  ហើយ ឪពុក មា្តាយ ខ្ញុំ គាត់ 
ប្រែក គា្នា ពួក យើង ក៏ ជួប ការលំបាក 
និង ខ្វះ ខាត ច្រែើន» ។

ស្ត្រែ ីមក ពសី្រែកុព្រែវ្រែង របូន្រែះ  
បាន សម្រែច    ស្វ្រែង រក ឱកាស 
ការ ងារ រោងចក្រែ កាត់ ដ្រែរ នៅ 
ទីក្រែុង ភ្នំព្រែញ ជាទី ដ្រែល អ្នក-
ស្រែី បាន ជួប សា្វាមី ។ 

អ្នក ស្រែី  វណ្ណៈ    រៀបរាប់ ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំបាន រៀប ការ នៅ ឆ្នា២ំ០០៨ 
ហើយ ក៏ បាន ចូល ធ្វើ ការ រោង- 
ចក្រែ  ដោយ សារ ត្រែ ខ្ញុ ំមាន បញ្ហា 
សុខ ភាព ខ្រែសោយ    ធ្វើការ រោង- 
ចក្រែអត់ កើត  ក៏ ឈប់ ទៅ »។

ប្ដីប្រែពន្ធ អ្នកស្រែី បាន កសាង 
គ្រែួសារ ដោយ អាស្រែ័យ   ដំបូល 
បន្ទប់ជួល  ប្ដូរ ពី១ កន្ល្រែង ទៅ ១  
កន្ល្រែង ទៀត  រហូត  អ្នកស្រែី បាន 
មក ដល ់អតតី តបំន ់ចាកស់រំាម   
ស្ទឹង មានជ័យ។

អ្នកមា្ដាយ កូន២ រូបន្រែះ  បាន 
បន្ត ទៀត ថា៖ «បនា្ទាប់ មកក៏      
រើ មក នៅ ទី ន្រែះ  (ព្រែក ទាល់) 
មាន  គ្រែ ប្រែប ់ថា  រើស អ្រែតចាយ 
អ៊ី ចឹង អាច រក បាន  ចំណូល  គួរ- 
សម ។ ខ្ញុំ ក៏ បាន រើស អ្រែត ចាយ 
ជា មួយ ពួក គ្រែ ដ្រែរ  ណា មួយ ក៏ 
មិន សូវ ពិបាក ដ្រែរ បាន តិច តួច 
ច្រែះ ត្រែ សន្រែសំ ទៅ »។

អ្នក ស្រែី បន្ត  រើសអ្រែតចាយ  
រហតូ ដល ់កន្ល្រែង ចាក ់សរំាម ត្រែវូ 
បាន  ប្ដរូទីតំង ថ្ម ីនៅ ឆ្នា២ំ០០៩ 
ក៏  វិល មក អាជីព  កាន់កន្រែ្ត និង 
អំបោះជាថ្មី ក្រែម ជំនួយ របស់ 

ស្ត្រែីបរទ្រែសមា្នាក់ ជា គ្រែិស្តសា-
សនិក។

ស្ត្រែី ដ្រែល តស៊ូ ចិញ្ចឹម ប្អូន រូប- 
ន្រែះ  បានប្រែប់ថា៖« កន្ល្រែង ចាក់-  
សំរាម   ថ្មី  នៅ ឆ្ងាយ ព្រែក  ខ្ញុំ ក៏ 
ឈប់  រើស អ្រែត ចាយ  នៅ ផ្ទះ 
មើល  កូន តូច »។

អ្នកស្រែ ីបញ្ជាក ់ ថា ៖ « បនា្ទាប ់ព ី
បាន មក រស់ នៅ ទី ន្រែះ  មាន ស្ត្រែី 
បរទ្រែស មា្នាក់ ដ្រែល គាត់ កាន់ 
គ្រែិស្ដ សាសនា គ្រែ ហៅ គាត់ ថា 
Tenya គាត ់បាន ដងឹ ថា  ខ្ញុ ំច្រែះ 
កាត់ ដ្រែរ គាត់   បាន ទិញ មា៉ាសុីន  
ដ្រែរ មា៉ាសុីន ផុង ឲ្រែយ ដល់ ខ្ញុំ  ព្រែម- 
ទាំង ជួយ រក អតិថិជន ឲ្រែយ មក 
ជួល  ខ្ញុំ ឲ្រែយ ដ្រែរ ឲ្រែយ ទៀត ផង»។

  ទោះ  ជាសប្រែបរុសជន   បរទ្រែស 

រូបនោះវិល  បាន ត្រែឡប់ទៅ 
ប្រែទ្រែស កណំើត     វញិ ជា ច្រែើន ឆ្នា ំ
ហើយក្តក៏ី អ្នកស្រែ ីវណ្ណៈ  នៅ ត្រែ 
មាន  ការងារ ធ្វើ    ជា ប្រែភព ចំ-
ណូល    រហូត មក សព្វ ថ្ង្រែ ។

អ្នកស្រែី  និយាយ ថា៖ «ក្នុង ១ 
ខ្រែ  ខ្ញុំ ចំណាយ ច្រែើន ដ្រែរ មួយ  
ចំណ្រែក ទៅ លើ កូន រៀន ផង    
ថ្ល្រែ ម្ហូប ផង ខ្ញុំ ចាយ រិះថាំ  បំផុត  
ដចូជា ម្ហបូ ១ព្រែល  ត្រែវូ ចណំាយ 
អស់ ១មុឺន រៀល  ខ្ញុំ ល្រែ  យា៉ាង- 
ណា ឲ្រែយ អស់ ត្រែឹមត្រែ  ៥ ០០០ 
រៀល បើ ចាយ ទូលាយ  យើង 
ចាយ មិន គ្រែន់ ទ្រែ អ៊ីចឹង ខ្ញុំ     
ត្រែូវ ចំណាយ  ប្រែហ្រែល ២៥០ 
ដុលា្លារ ក្នុង ១ខ្រែ»។

អ្នក ស្រែី ចំណាយ ច្រែើន   លើ 

ការ សិក្រែសោ របស់ កូន ដ្រែល កត្តា 
ន្រែះ ហើយ នាំ ឲ្រែយ អ្នកស្រែី ទទួល  
បាន ជម្រែក សា្នាក់ នៅ ជាជំនួយ 
ពីអង្គការមូលនិធិ កុមារ កម្ពុជា 
និង World Housing។

ដើម្រែបីធានា នូវ អនាគត កុមារ 
និង សុវត្ថិភាព សហគមន៍ អង្គ-
ការ  ទាំង ២ តម្រែូវ ឲ្រែយ ប្រែក្ខភាព 
ទទួល ផ្ទះ  ជា ជម្រែក អនុវត្ត នូវ 
លក្ខខណ្ឌ ៣គឺ៖ បញ្ជូន កូន ទៅ 
សាលា រៀន ចៀសវាង ការ ប្រែើ 
ហិង្រែសោ  បំពាន សិទ្ធ ិ និង ដាច់ ខាត 
មិន ឲ្រែយ ប្រែើ កុមារ  ធ្វើការ រកប្រែក់។

 គ្រែសួារ អ្នកស្រែ ីវណ្ណៈ កនូ ស្រែ ី
អាយុ៤ឆ្នាំ កូន ប្រែុស អាយុ៩ 
ឆ្នាំ និង ប្អូនស្រែី អាយុ២២ឆ្នាំ 
សុទ្ធ ត្រែ  ត្រែូវ បាន ជំរុញ ឲ្រែយ  ទៅ 

សាលា  ក្រែប ជញ្ជកច់ណំ្រែះ វជិា្ជា 
នៅ ថា្នាក់ មត្ត្រែយ្រែយ ថា្នាក់ទី ៤ និង 
ថា្នាក់ ទី១២។

អ្នក ស្រែីទទួល បាន ជំនួយ ពី   
អង្គការ មូល និធិកុមារ កម្ពុជា  
បាន  ផ្តល់ ជា ដី សម្រែប់ សង់ ផ្ទះ  
នងិ ផ្តល ់ការងារ ឲ្រែយ សា្វាម ីអ្នក ស្រែ ី
ព្រែម ទាំង ឧបត្ថម្ភ ដល់ ប្អូន ស្រែី 
បាន សិក្រែសោ។

ស្រែ្តមី្រែផ្ទះ  ធា្លាប ់ដើរ រើស អ្រែត-
ចាយ   ចញិ្ចមឹ គ្រែសួារ របូន្រែះ  បន្ត  
ថា ៖ « មនុ ព្រែល មក រស ់នៅ ទ ីន្រែះ 
ដ្រែល ជា ដី  អង្គការ ស្កុត  ជួល ឲ្រែយ 
រស់ នៅ  ខ្ញុំ   ជួល បន្ទប់គ្រែ  ដោយ 
មាន ការ ចំណាយ ច្រែើន »។     

អ្នកស្រែីបញ្ជាក់ថា៖ «  ព្រែល- 
ន្រែះ   អង្គការ បាន តភ្លើង ឲ្រែយ ទៀត  

ហើយ ការ ចំណាយ   លើ កន្ល្រែង 
សា្នាក់ នៅ   ក្នុង ១ ខ្រែ  ទាំង ថ្ល្រែ ដី 
នងិ  ទកឹ ភ្លើង  អាច ចលូ  ១៥ មុនឺ 
រៀល ដ្រែរ  ក្នុង ១ ខ្រែ»។

សម្រែប់អ្នកស្រែី  ការ រស់នៅ 
ទ ីន្រែះ មាន ភាព ប្រែសើរ ជាងមនុ 
ឆ្ងាយ ណាស់ បើ ធៀប នឹង ផ្ទះ 
ជួល មុនៗ ។ 

អ្នកស្រែី  វណ្ណៈ បាន បងា្ហាញ 
អារម្មណ៍ ថា៖ «សព្វ ថ្ង្រែ  ធូរ ទ្រែូង 
ជាង  មុន  ដោយ កាល មុន ឲ្រែយ ត្រែ 
ដាច់ ខ្រែ ដឹង ត្រែ គិត ហើយ ថា  
មិន  ដឹង បាន លុយឯណា មក  
បង់ ថ្ល្រែ ផ្ទះ គ្រែប់ ទ្រែ ។ ណា មួយ   
យើង ក៏ មាន អង្ករសម្រែប់ ហូប  
ដោយ សារ ប្អូន រៀន នៅ អង្គការ 
ស្កុត  គាត់ បាន ច្រែក អង្ករ ឲ្រែយ   »។

ជា រៀង រាល ់ថ្ង្រែ អ្នកស្រែ ី វណ្ណៈ 
ត្រែវូ ក្រែក ពមី៉ាង ៤ កន្លះ ទៀប 
ភ្លឺ រៀបចំ ផ្ទះ និង ចម្អិន អាហារ 
ឲ្រែយ  សមាជិក គ្រែួសារ មុន  ចាប់  
ផ្ដើម កិច្ចការ ចិញ្ចឹមជីវិត រហូត 
ដល់ម៉ាងជាង  ៨យប់ ។

នៅ ក្នុង ១ ថ្ង្រែ  អ្នក ស្រែី  លី  
វណ្ណៈ  អាច ដ្រែរ ដល់  ២០អាវ 
ដូច ជា ខោ អាវ រយ អាវ ចុង ភៅ  
នងិ កាបបូ បាន ប្រែហ្រែល  ៧ ទៅ 
៨ កាបូប។ ខោអាវ រយ មួយ 
អាច  ទទួល បាន  ១ ២០០រៀល 
ក្នងុ  អាវ មួយ  សំពត់ មួយ១៥០០ 
រៀល កាបូបមួយ ៤ ០០០ ទៅ 
៨ ០០០ រៀល និង  ក្រែណាត់ 
អនាម័យ ស្ត្រែីមួយ  ២ ០០០។

ដ្រែ  រុញ ក្រែណាត់ ដ្រែរ លើ មា៉ាសីុន 
អ្នក ស្រែី វណ្ណៈ រំពឹង ថា  អង្គការ  
បន្ត សម្រែល បន្ទកុ ដើម្រែបី  សម្រែច  
គោល ដៅ   ឲ្រែយ កូន រៀន ចប់  ។

អ្នកស្រែ ីបញ្ជាក់ថា ៖ « ក្ត ីបំណង  
ធ ំបផំតុ  ចង ់ឲ្រែយ កនូ រៀន ចប ់ថា្នាក ់
នងិ ប្អនូ រៀន ចប ់ មាន ការងារ ធ្វើ 
គ្រែប់ គា្នា ព្រែះ ខ្ញុំ មិន មាន អ្វី ច្រែក 
ឲ្រែយ ពួក គ្រែ នោះ ទ្រែ »៕
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អ្នកសេ ីវណ្ណៈ ដេរ សំពត់ កាបូប កេណាត់ អនាម័យ  និង ខោ អាវ រយ។ យូរសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម អតីត ស្ដេ ីរើស អេត ចាយ រូប នេះ មាន លទ្ធភាពឲេយ កូន ចូល រៀន  ។ រូបថត យូរសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

អ្នកសេ ីលី វណ្ណៈ   ជាអ្នក រើស អេតចាយ  ទទួល បានជំនួយ ទិញ មា៉ាសីុន ដេរ ផលិត សមា្ភារ បេើ បេស់ ជួយ ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព គេសួារ ។ យូរសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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ក្រងុ ប៉្រកាងំ : សលិៃបករ ជនជាត ិចនិ 
បាន បៃើ ជនំាញ សលិៃបៈ  ជាមយួបច្ចៃក- 
ទៃស ពន្លឺ ភ្លើង  រំលៃច ជា គំនូរ  លើ លម្ហ 
ដៃល បង្ហាញ ពី វីរភាព គៃូពៃទៃយ  ការពារ 
ជីវិត មនុសៃស ពី វីរុស កូរ៉ូណា។

លោក រ៉យ វ៉ុង និង កៃុម ការងរ  
លោក បាន បៃើបច្ចៃកទៃស  របូថត នងិ 
ពន្លឺ ក្នុងការ គូរ លើ លម្ហ ដោយ រំលៃច 
ជា សា្លាប ទៃវបុតៃ នៅ ខ្នង របស់ ម៉ូដៃល 
ក្នងុ ឈតុ ពណស៌ សៃប កាយ គៃពូៃទៃយ 
ដៃល ជា និមិត្តរូប  អ្នក កា្លាហាន ការពារ 
វីរុស ទូទាំង ពិភពលោក។

មូ៉ដៃល ទំាង នោះ ឈរ នឹង មួយ កន្លៃង 
ខណៈ ប៊ូតុង កាមៃរ៉ា ចុច ថតយក រូប-
ភាព  លៃបឿន យតឺ ដើមៃប ីផ្ដតិ យក សកម្ម-
ភាព លោក   វ៉ុង ធ្វើ ចលនា  គៃវីគៃវាត់ 
អំពូលអគ្គិសនី នៅទីងងឹត បីដូចជា 
ជក់  គូរ ពៃញលម្ហអាកាស។

លោក   បៃប់  AFP  ថា៖ «កៃុម គៃូ- 
ពៃទៃយ និង អ្នក មើលថៃ ជំងឺ នៅចិន តៃូវ 
បាន  បៃជាជន   បៃសទិ្ធនាម ឲៃយពកួគៃថា 

ជា ទៃវតា គៃង សម្លៀក បំពាក់ពណ៌ស 
មក ជួយ មនុសៃស លោកយើង »។

លោក  ថា៖ «ដូច្នៃះ   ទើប ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ 
គួរ  តៃ បង្កើត សា្នាដៃ អ្វី ដើមៃបី បង្ហាញ ការ - 
គោរព  ដងឹ គណុ ដល ់ពកួ គាត ់តាមរយៈ 
បច្ចៃកទៃស ពន្លឺ គូរ គំនូរ  នៃះ»។

ចាបត់ាងំ ព ី ការ ផ្ទុះវរីសុ ករូ៉ណូា ថ្ម ីនៅ 

ចុង ឆ្នាំ មុន យ៉ាងហោច  កៃុមគៃូពៃទៃយ 
និង គិលានុបដ្ឋាយិកាថៃទាំ អ្នកជំងឺ  
៣៤នាក់ បាន បាត់បង់ជីវិត នៅ  ចិន។ 
នៃះ បើ យោង តាមស្ថិតិ ផ្លូវការ     ។

ដោយ បៃើ ពន្លឺ ភ្លើង ណៃអុង ពណ៌ 
បៃតង លោក វា៉ាង  បង្កើត រូបភាព វីរុស  
ករូ៉ណូា ដៃល បាន ឆក ់យកជវីតិ មនសុៃស 

រប់ មុឺន នាក់ទូទាំង ពិភពលោក ។
ខណៈ  វរីសុ ករូ៉ណូា   រតតៃបាត  កា្លាយជា 

ជំងឺ សកល គមៃង សិលៃបៈ បនា្ទាប់ 
របស់  លោក វា៉ាង តៃូវ បាន ដក់ ឈ្មោះ 
ថា «បំភ្លឺ ពិភពលោក» ដោយ លោក 
បៃមៃបៃមលូ ពាកៃយ ពៃចន ៍ លើក ទកឹ ចតិ្ត  
ពី មិត្តភក្ដិ មក ពី គៃប់ ទិសទី ក្នុង ពិភព-

លោក ហើយ ពៃយាយម បៃើ បច្ចៃកទៃស 
ពន្លឺ  គូស សរសៃរ   ជា ចៃើនភាសា ។

លោក ថា៖ «នៃះ មិនមៃន តៃឹមតៃ ជា 
បញ្ហា របស់ បៃទៃស ចិនទៃ បុ៉ន្តៃ ជា វិបត្តិ 
ពិភពលោក ។  យើង ទំាង អស់គា្នា នឹង 
ឆ្លង កាត់ វៃលា  លំបាក នៃះ ហើយ ភព-  
ផៃនដី  នឹង  បៃសើរ ជាង មុន»៕ AFP

ស្លាបទ្រវបុត្រ លើខ្នងមូ៉ដ្រល គ្រងឈុតពណ៌ស និមិត្តរូប អ្នក កា្លាហាន ការពារ វីរុស។ AFP បច្ច្រកទ្រស ថត រំល្រច នូវ ផ្កាភ្លើង ដ្រល ទប់ ដោយ បុរស ឈុត ស ត្រវូបានហៅថា ទ្រវតា។ AFP

សិល្បករចិនប្ើបច្ចក្ទ្សពន្លឺរំល្ចគំនូរអ្នកចម្បំាងជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រុង បា៉ារីស : នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក 
បៃទៃសខ្លះ ដក់បមៃម គៃឿងសៃវឹង 
ហើយខ្លះទៀត ទទួល សា្គាល់ ពី ភាព- 
ចាំបាច់ នៃ សៃ និង សៃបៀរ ដោយ 
សូមៃបី តៃ មន្តៃី ថា្នាក់ កំពូល ម្នាក់ បាន ស្នើ  
ថា ការ ផឹក គៃឿង សៃវឹង ចៃើន បន្តិច  
អាច សា្ដារ អារម្មណ៍ ធុញថប់  ពៃះតៃ 
សម្ងំ នៅ ផ្ទះ យូរ ។

 ពៃល ការ រីករលដល ជា សកល 
មតិ   ខុសៗ គា្នា ពី ការ ផឹក គៃឿង សៃវឹង 
ខុស គា្នា ពី បៃទៃស ១ ទៅ បៃទៃស ១ 
ដោយ ផ្តោត លើកតា្តោ សុខភាព សៃដ្ឋកិច្ច 
និង សុវត្ថភិាព អ្នក បមៃើការ។

តើ តៃឹមតៃ សៃ ១ កៃវ ដើមៃបី កាត់ 
ស្តៃស ពៃះតៃ ឃុំ ខ្លួន ឯង ក្នុង ផ្ទះ  ជា- 
ចៃើនថ្ងៃ នោះ ជារឿង គួរ  ឬ មិនគួរ?

ខណៈ នៅ អា ្រហ្វកិខាង តៃបងូ ប៉លូសិ 
បានបង្ខំ  បិទ ហាង លក់គៃឿង សៃវឹង ។

ផ្ទុយទៅវិញ នៅអាមៃរិកខាងជើង 
នងិ អរឺ៉បុ ហាង លកគ់ៃឿង សៃវងឹ នៅតៃ 
បន្ត បើក   នងិមមញកឹ ទទលួ អតថិជិន 
ដចូ ទៅ នងឹ ផៃសារ ទនំើប នងិ ឱសថសា្ថាន  
ដៃល   ចាត់ទុកជា ទំនិញ ចាំបាច់ដៃរ។

ថា្នាក់ដឹកនាំ ខៃត្ត កៃប៊ិច  កាណាដ 
Francois Legault   និយយ ថា ៖ 
«ដើមៃបី កាត់បន្ថយ ស្តៃស អ្នក អាច 
ហាត់ បៃណ ឬ ដើរ ចុះឡើង តៃ ជួន- 
កាល កៃបសៃ ១  កៃវ ក៏ វាជួយបន្ធូរ 
អារម្មណ៍ ខ្លះ ដៃរ»។

សំណើឲៃយ នៅ ផ្ទះ ចៀសវាង ការដើរ - 
ហើរ    ធ្វើឲៃយ ពលរដ្ឋ កាណាដ យល់ ថា 
ថ្ងៃ ណា ក៏ ដូច  ថ្ងៃ ចុង សបា្ដាហ៍ដៃរ។ 

 លទ្ធផល  តមៃវូការ សៃ និង សៃបៀរ    
កើនឡើង ជា ពិសៃស ការ ជាវ អនឡាញ 
ដៃល   ស្មើ នឹង ការ សមៃុក ទិញ  នា   រដូវ- 
កាល  បុណៃយ គៃិស្តសា្មោស់ដៃរ។

នៅទូទាំង បៃទៃស  បើហាង លក់ 
គៃឿង  សៃវងឹ  បទិទា្វារ រដ្ឋាភបិាល  បាត-់ 

បង ់ចណំលូបៃមណជា ២៨៨ដលុា្លារ  
អាមៃរិក សមៃប់ពលរដ្ឋម្នាក់។

នៅ  រដ្ឋ ញវូយក៉ ដៃល មនករណ ីឆ្លង 
វរីសុ ករូណ៉ា ដ ៏ចៃើន នោះ តមៃវូការ សៃ 
បាន កើនឡើង គួរ ឲៃយ កត់សម្គាល់។

ដោយ ធបី ចោល  ហៃតផុល ផកឹ ជៃលុ 

នាឲំៃយមនអពំើ ហងិៃសា នោះ អ្នកជនំាញ  
ផ្នៃក សុខភាព សម្គាល់ថា អ្នក    ញៀន 
សៃ  អាច បៃឈម ផលប៉ះពាល់ ខា្លាំង   
បើ មន ការ កាត់ ផ្ដាច់  គៃឿង សៃវងឹ ភា្លាមៗ 
រួមមន បញ្ហា គៃ ងមិនលក់ ធីងធោង 
កន្តៃក់  និង ឈឺ សាច់ដុំ ជាដើម។

អ្នកជំនាញ Anne-Elizabeth 
Lapointe នាយិកា មជៃឈមណ្ឌល 
ការពារ សារធាតុ ញៀន នៅ មុ៉ងរៃអាល់   
ថា៖ «  បើ មនុសៃស តៃូវ នៅ   ផ្ទះ  ជាប់  ទៀត  
នោះ  វា រឹត តៃបង្ក បញ្ហា   ធ្ងន់ធ្ងរ បៃសិន 
បើ បង្អត់  ពួកគៃ ពី  ទម្លាប់ ផឹក សៃ»។

បៃធានាធិបតី បៃឡារុស Alexan-
der Lukashenko ក៏  ណៃនាំ ឲៃយ 
ពលរដ្ឋ កៃប សៃវុ៉ដកា ១កៃវ  កៃយ  
ចៃញពី សោណា ទៀត ផង។

 នៅ  ហុងកុង លោកសៃ ីCarrie Lam 
បាន ហាម ភោជនីយដ្ឋាន និង បារ៍ ពី 
ការ  លក់គៃឿង សៃវឹង កៃងធ្វើឲៃយ  បាត់ បង់ 
ការ រកៃសា គម្លាត សុវត្ថភិាព   ៕ AFP

កាណាដា និង អាម្ររិក លើកទឹកចិត្ដ ពលរដ្ឋ ក្រប សុរា តិច តួច  បំបាត់ ស្ដ្រស ខណៈ អា ្រហ្វកិ ខាង ត្របូង និង ក្រងុហុងកុង ហាមលក់។ AFP

បម្រម នៅត្រ ផ្ទះ ធ្វើ ឲ្រយពលរដ្ឋ កាណាដា មានអារម្មណ៍ ដូច វិស្រសមកាល ចុង សបា្ដាហ៍រាល់ថ្ង្រ  ។ AFP បើ អាម្ររិក បិទ ហាង លក់ គ្រឿង ស្រវឹង នឹង ខាត បង់  ២៨៨ ដុល្លារ ពីពលរដ្ឋមា្នាក់។ AFP

នៅផ្ទះយូរព្កប្ទ្ស
ខ្លះបិទការលក់ស្រីឯ
ខ្លះទៀតខ្វះសុរាមិនបាន
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

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

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

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

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

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូ   កាយ  និងផ្លវូ   ចិត្ត ល្អ  ខណៈ ការ- 
និយយ    ស្តីវិញ  គឺបៃកបទៅ ដោយ- 
 ឧត្តមគតិ ។ចំណៃកការ បៃកប របរ  រក- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 រាសីឡ ើ ង ខ ្ពស់ត  ៃ ដៃត  ។ការ និយយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នងឹ 

មាន  ការ ហស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ 
ពោរ   ពៃញ  ដោយ  ភ   ក ្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ    នងឹ គ្នា ។  ការ បៃក ប របរ រក ទទ ួល ទាន នានា 
បាន     ផល ចំ ណៃ    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 ់
មាន សមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងារ  បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

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

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

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

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

បៃកប    រ បរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហ 
គួរ         ផ្តល់  ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ ដោយ - 
 ឡៃក  គៃះ របស់ លោកអ្នក   គឺនៅ  ឯ ទិសបស្ចិម  
ដូច្នៃះ   តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នឲៃយបាន ខ្ពស់។
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កៃយ ពមីានការ ផ្ទុះ ឡើង នវូ 
វីរុស កូរ៉ូណា រហូត ធ្វើ ឲៃយ គណៈ- 
កម្មការ រៀប ចំ រំសាយ ចោល កម្ម- 
វធិ ីរត ់បៃណាងំ មា៉ារ៉ាតងុ នៅ  កៃងុ   
Nagoya របស់ បៃទៃស ជប៉ុន 
នោះ ពួក គៃ បាន ងាក ទៅ បៃើ 
បច្ចៃក វទិៃយា ដើមៃបី ជយួ សមៃល 
ការ ខក ចិត្ត នៃះ ដោយ ផ្ដល់ 
ឱកាស ឲៃយ អ្នក ចលូ រមួ ទាងំ អស ់
រត់ បៃណាំង មា្នាក់ ឯង ។ 

ការ រត ់មា៉ារ៉ាតងុ សមៃប ់ តៃ នារ ី
និង ការ រត់ បៃណាំង ចមៃុះ នៅ ទី-  
កៃុង Nagoya តៃូវ បាន គៃង 
រៀប ចំ នៅ ថ្ងៃ ទី ៨ ខៃ មីនា  កន្លង 
ទៅ នៃះ ដោយ រពំងឹ ថា  នងឹ មាន 
អ្នក ចលូ រមួ រត ់បៃណាងំ បៃហៃល 
២០០០០ នាក់ តៃ កម្មវិធី នៃះ 
តៃវូ រលំាយ ចោល ពៃះ មនិចង ់
ឲៃយ អ្នក សៃឡាញ់កីឡាមួយ នៃះ 
បៃឈម នងឹ ហានភិយ័ សខុភាព 
អំឡងុ ការ រត តៃបាត ទទំូាង សកល- 
លោក នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩។

ជនំសួ ឲៃយ មាន ការ រត ់បៃណាងំ 
ជុំ គ្នា  កៃុម អ្នក រៀប ចំ បាន ផ្ដល់ 
ជនូនវូ បៃពន័្ធ អៃប  (app) ដល ់
ទៅ ២ ដៃល អនញុ្ញាតឲៃយ អ្នក ចលូ- 
រួម អាចបញ្ចប់ ការ រត់ បៃណាំង 
តៃ មា្នាក់ឯង បាន ដោយ ធ្វើ ការ 
រត់ អន ឡាញ ។

គណៈកម្មការ មួយ រូប  ដៃល 
ស្ថតិ ក្នងុ ចណំោម អ្នក រៀប ច ំការ- 
រត ់បៃណាងំ មា៉ារ៉ាតងុ នៅ ទកីៃងុ 
Nagoya បាន និយាយ បៃប់  
AFP ថា ៖ « នៃះ ជា លើក ដំបូង 
ហើយ ដៃល ពៃឹត្តិការណ៍ រត់- 
បៃណំាង មា៉ារ៉ាតុង តៃវូ បាន លុប-  
ចោល ខណៈ វា ក៏ ជា លើក ទី ១ 

ដៃរ  ដៃល យើង ឈាន ទៅ ដល់ 
ការ បៃើ បៃព័ន្ធ អៃប នៃះ ដើមៃបី 
យក មក ជំនួស ការ រត់ បៃណាំង 
ពិត បៃកដ » ។   

ជសួ ឲៃយ ការ រត ់នៅផ្លវូ មៃន ទៃន 
អ្នក ចុះ ឈ្មោះ បៃកួត ទាំង អស់  
អាច រត់ បៃប ណា ក៏ បាន តាម តៃ 
ពកួគៃ ចង ់ដោយ បន្ត រកៃសា គមា្លាត 
សង្គម ក្នងុ កាលៈ ទៃសៈ នៃះ ផង 
ហើយ បៃព័ន្ធ អៃប ធ្វើ ការ  វាយ- 
តម្លៃ នងិ អះ អាង ចពំោះ  លទ្ធផល 
របស់ ពួកគៃ។ 

មាន បៃពន័្ធ អៃប ចនំនួ ២ មយួ 
សមៃប ់អ្នក  ដៃល មាន បណំងរត ់ 
តៃម្ដងឲៃយ សៃច ហើយអៃប ១ 
ទៀត គឺ សមៃប់ អ្នក ដៃល ចង់ 
បញ្ចប់ ការ រត់ របស់ ខ្លួន  ដោយ 
បៃើ ពៃល ចៃើន ថ្ងៃ  ដោយ អ្នក រត់- 
បៃណាំង ទាំងអស់ អាច មាន 
ពៃល សមៃប់ ការ រត់ របស់ ខ្លួន 
ចនោ្លាះ ពីថ្ងៃ ទី ៣  ខៃ មីនា រហូត 
ដល ់ថ្ងៃទ ី៣១ ខៃ ឧសភា ។  នៃះ 

បើ យោង តាម រយៈវៃបសាយ ការ- 
រត់ បៃណាំង ផ្លូវ ការ ។   

កៃុម អ្នក រៀប ចំ បាននិយាយ 
តាម រយៈ វៃប សាយ របស ់ពកួគៃ 
ថា  អ្វី ដៃល ពួកគៃ កំពុង ធ្វើ នៃះ 
គឺ មាន ចៃតនា ឆ្លើយ តប ចំពោះ 
ទឹក ចិត្ត ដៃល អ្នក ចូល រួម បាន 
បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ដោយ ការ ដៃល 
ពួកគៃ ខំ បៃឹង ហ្វឹក ហាត់  ពៃះ 
សងៃឃឹមថា អាចបាន ចូល រួម រត់- 
បៃណាំង ក្នងុពៃតឹ្តិ្តការណ៍ ដៃល 
តៃូវ លុប ចោល នៃះ ។  

ប៉នុ្តៃទោះជា យា៉ាង ណា ក ៏កៃមុ 
អ្នក រៀប ចំ  បាន ហាម បៃម ដៃរ 
ក្នងុ ការ រត ់ជុ ំគ្នា ជាកៃមុ ធ ៗំ  ហើយ 
បាន បៃប់ ទៀត ថា  សមៃប់ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ខាង នារី អ្នក ដៃល 
បាន ទៅ ដល ់ទផី្ដាចព់ៃត័ៃ តាម- 
រយៈ ការ រត់ តាម បៃព័ន្ធ អៃប- 
នៃះ នឹង ទទួល បាន អាវ យឺត ១ 
និង ខៃសៃ ក១ ខៃសៃ  ជា វត្ថុ អនុសៃសាវ- 
រីយ៍  ៕ AFP/VN

សកម្មភាព ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា ហាត់ប្រណ នៅ តាម ទី សាធារណៈ  នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុាកន្លង មក។ រូប ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍

កីឡាការិនី Tomomi Tanaka ព្រល រត់ ម៉ារ៉ាតុង នៅ Nagoya  ។ AFP

ក្រសួង សម្រច ផ្អាក ការ ល្រង កីឡា 
ឬការ ហាត់ប្រណ គ្រប់ប្រភ្រទ

ជបុ៉នបង្កើត App បំព្រញ បំណង អ្នក 
ខកចិត្ត មិន បាន រត់ ម៉ារ៉ាតុង នៅ ឆ្នានំ្រះ 

   ឈន ណន

ភ្នំព្រញៈ  កៃសួងអប់រំ យុវជន 
និង កីឡា បាន ឈាន ដល់ ផ្អាក ការ- 
លៃង កីឡា ឬការហាត់ បៃណ គៃប់ 
បៃភៃទ ដៃលមាន លក្ខណៈ បៃមូល 
ផ្តុ ំនៅតាម ទី តំាង កីឡដ្ឋាន  សា- 
ធារណៈ និង ឯក ជន  ជា បណោ្តោះ- 
អាសន្ន ដើមៃបី ចូល រួម  បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
ការរីក រល ដល ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩ 
នៅ  កម្ពជុា។ នៃះ បើ តាម សៃចក្តី 
ណៃនំា  របស់ កៃសួង ដៃល បាន 
ជមៃប ជូន ទៅដល់លោក លោក- 
សៃ ី អភិបាល នៃ គណៈ អភិបាល 
រជធានី  ខៃត្ត កាល ពី ថ្ងៃ អងា្គារ។

 សៃចក្ត ីណៃនំា ដៃលមាន ការ- 
ចុះ ហត្ថលៃខា  ពី លោក បណ្ឌិត 
សភាចារៃយ ហង់ជួន ណារុ៉ន រដ្ឋមនៃ្ត ី
កៃសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា នៃះ 

គឺ ជា ការ  វិធាន ការ កាន់តៃ តឹងតៃង 
ពៃះ កន្លង មក កៃសួងអប់រំ បាន 
ចៃញ សៃចក្តី ណៃ នំា តៃឹមផ្អាក 
ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម ក្លិប ហាត់- 
បៃណ និង កំណត់ ការ លៃង កីឡា 
និងហាត់បៃណ មិន ឲៃយ មានគ្នា 
លើស ពី ១០ នាក់ បុ៉ណោ្ណោះ បុ៉ន្តៃ 
លើក នៃះ  គឺ ផ្អាកការ លៃង កីឡា 
ឬការហាត់ បៃណ គៃប់ បៃភៃទ 
ទំាង អស់ តៃ ម្តង។

នៅ ក្នងុសៃចក្ត ីណៃនំា ថ្ម ីនៃះ បាន 
បញ្ជាក់ថា៖  « តបតាមកម្ម វត្ថ ុខាង 
លើ ខ្ញុ ំសូម ជមៃប ជូន ឯកឧត្តម 
លោក ជំទាវ ជៃបថា កន្លង មក 
កៃសួង អប់រំ យុវជន និងកីឡា 
បាន ចៃញ សៃចក្ត ីណៃនំា ស្ត ីពី ការ- 
ផ្អាកដំណើរ ការ អាជីវកម្មក្លបិ ហាត់- 
បៃណ ជា បណោ្តោះ អាសន្ន និងការ- 
កំណត់ ការ លៃង កីឡា ឬ ហាត់- 

បៃណ ដៃល មាន លក្ខណៈ បៃមូល 
ផ្តុ ំមិន ឲៃយ លើស ពី ១០ នាក់  រួច មក 
ហើយ»។

សៃចក្ត ីណៃនំា ដដៃល នៃះ បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «ក្នងុសា្មោរតី បង្កើតការ- 
ចូល រួម បងា្ការ និង ទប់សា្កាត់  ការ រីក- 
រល ដល នៃ ជំងឺកូវីដ១៩ កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា សូម ស្នើ 
ផ្អាក ការ លៃង  កីឡា ឬការហាត់- 
បៃណ គៃប់ បៃភៃទ ដៃលមាន 
លក្ខណៈ បៃមូល ផ្តុ ំជា បណោ្តោះ- 
អាសន្ននៃះ ចាប់ ពី ពៃល នៃះ តទៅ 
រហូត ដល់ សា្ថាន ភាព នៃ ការ រីក រល- 
ដល នៃះ តៃវូបាន បញ្ចប់។ សៃចក្ត ី
ដូច  បាន ជមៃប ជូន ខាង លើ សូម 
ឯកឧត្តម លោក ជំទាវ ជៃប និង 
មាន ចំណាត់ ការ បន្ត សៃប តាម 
សមត្ថកិច្ច របស់ខ្លួន ឲៃយ មាន  
បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់»៕
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ហង្សក្ហមប្ដរូឥរិយាបថក្យរងការរិះគន់ដូចព្យុះ
ទី ក្រុង ឡុងដ៍:  កៃុម ហងៃសកៃហម 

Liverpool បាន ធ្វើ ការ សំុ ទោស  ដូចដៃល 
កៃុម យកៃស នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier 
League របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស មួយនៃះ 
បាន សមៃច លុប ចោល គមៃង ដ៏ ចមៃងូ - 
ចមៃស របស់ ខ្លនួ  ដៃល ផ្អាកបុគ្គលិក មិន 
ទាក់ ទង នឹង ការ បៃកួត អំឡុង ការ រាល- 
ដាល វីរុស កូរូ៉ណា កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ដើម - 
សបា្ដាហ៍ នៃះ ខណៈ សហព័ន្ធ បាល់ ទាត់ 
ពិភពលោក (FIFA) បាន ជំរុញ ឲៃយ 
កីឡាករ និង ក្លបិ ទំាង អស់  ឈាន ដល់ 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ជាមួយ គ្នា ចំពោះ បញ្ហា 
កាត់ បៃក់ ខៃ ។   

កៃមុ Liverpool បាន បៃឈម ជាមួយ 
នឹង ការ រិះ គន់ យ៉ាង ចាស់ ដៃ ពី សំណាក់អ្នក- 
គំទៃ និង អតីត កីឡាករ របស់ ខ្លនួ កៃយ 
ពីបាន បង្ហាញ កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ ថា  ក្លបិ 
ចង់ បៃើ គមៃង របស់ រដា្ឋាភិបាល  ចកៃ- 
ភពអង់គ្លៃស ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ឧបត្ថម្ភ 
ថ្លៃនឿយ ហត់របស់ និយោជិត។

កៃមុ ហុ៊ន  Fenway Sports Group 
ដៃល ជា ម្ចាស់ ក្លបិ Liverpool មន ទី- 
តំាង នៅ សហរដ្ឋអាមៃរិក មន បំណង 
ចង់ឲៃយ បុគ្គលិកបៃមណ២០០ នាក់ ផ្អាក 
ការងរជា បណ្ដោះ អាសន្ន សិន ក្នងុ អំឡុង- 
ពៃល មន ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ នៃះ ខណៈ 
រដា្ឋាភិបាល បានជួយ ឧបត្ថម្ភ ៨០ ភាគរយ 
នៃ បៃក់ ខៃ របស់ ពួកគៃ ។    

 ជាមួយ គ្នា នៃះ ក្លបិ រួម លីក ផៃសៃង ទៀត  
មន  Tottenham, Newcastle, 
Bournemouth និង Norwich បាន 
អនុវត្ត គមៃង នៃះ រួច ហើយ បុ៉ន្តៃ កៃមុ 

កំពូល តារាង Liverpool ដៃល មន 
បៃក់ ចំណៃញមុន បង់ ពន្ធ ៤២ លាន 
ផោន ( ៥១ , ៧ លាន ដុលា្លារ ) សមៃប់ 
រដូវ កាល ២០១៨- ២០១៩  បាន ធ្វើ 
បៃប ហ្នឹង ដៃរ បៃរ ជា ទទួល ការ រិះ គន់ 
យ៉ាង ខ្លាងំ ដោយ សារកៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ 
ខ្លនួ  ក្នងុនាម ជាក្លបិ មួយ  ដៃលមន ទំនាក់- 
ទំនង យ៉ាង រឹង មំ ជាមួយ សហជីព កម្មករ 
របស់ កៃមុ នៅ តំបន់   Merseyside ។

ការ រិះ គន់ ខ្លាងំ ៗ  នៃះ  បានធ្វើ ឲៃយ មន 

ការ កៃ បៃ ភា្លាម ៗ  ខណៈ នាយក បៃតិបត្ត ិ
របស់ ក្លបិ លោក Peter Moore បាន 
សរសៃរ លិខិត បើក ចំហមួយ ទៅ កាន់ 
អ្នក គំ ទៃ ដោយ បៃកាស ឲៃយ ដឹង ថា ពួក- 
គៃ នឹង ជៃើស រីស វិធី ដោះ សៃយ ផៃសៃង 
ទៀត សមៃប់ ការ ផ្អាក បុគ្គលិកនៃះ 
កៃយ មន ការ ពិភាកៃសា ជាមួយម្ចាស់ 
ភាគហុ៊ន សំខន់ ៗ  ។    

ការសរសៃរ របស់ លោក  Moore បាន 
ឲៃយ ដឹងថា ៖  «យើងជឿ ថា   យើង បាន ធ្វើ- 

ការ សមៃច ចិត្ត ខុស កាល ពី សបា្ដាហ៍ 
មុន  ដៃល បៃកាស ថា  យើង មន បំណង 
បៃើ គមៃង  របស់ រដា្ឋាភិបាល ដើមៃបី ឲៃយ 
បុគ្គលិក ឈប់ សមៃក  ដោយសារ មិន 
មន ការ បៃកួត  នៅ  Premier League។ 
ដូច្នៃះ យើង ពិត ជាសោក សា្ដាយ ខ្លាំង 
ណាស់ ក្នងុ ការ ជៃើស រីស វិធី នៃះ » ។

កៃយ ឃើញ សំបុតៃ របស់  លោក 
នាយក បៃតិបត្ត ិរូប នៃះ អតីត ខៃសៃ ការ ពារ 
របស់ កៃមុ Jamie Carragher បាន 

សរសៃរ ក្នងុគណនី Twetter របស់ ខ្លនួ 
ថា ៖ « ល្អ ណាស់    Peter Moore ។ ដំបូង 
ខុស ធ្ងន់ ណាស់  តៃឥឡូវ ធ្វើ តៃូវ វិញ 
ហើយ។ អរគុណមៃន ទៃន » ។

បើ ទោះ ជា  Premier League បាន 
ផ្អាក ការ បៃកួត របស់ ខ្លនួ ដោយសារ តៃ 
ការ រុក រាន នៃ វី រុស  ក៏ ដោយ ក៏ កៃមុ មៃឃ- 
ខៀវ Manchester City ដៃល មន  
លោក  Sheikh Mansour ជាម្ចាស់ 
ក្លបិ បាន អះ អាង ថា  ខ្លនួ  នឹង មិន បៃើ ចៃបាប់ 
ការងរ  របស់ រដា្ឋាភិបាល ឡើយ ហើយ   
មន កៃមុ បិសាច កៃហម Manchester 
United តៃៀម ធ្វើ តាម គំរូ   នៃះ ដៃរ។  

ការ ផ្លាស់ប្ដរូ ឥរិយបថ របស់ កៃមុជើង- 
ឯក ពាន ទ្វបី អឺរុ៉ប រដូវកាល មុន នៃះ កើត 
មន ដោយសារ តៃ  ក្លបិនៅ លីក លំដាប់ 
កំពូល របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស  ដៃល ស្ថតិ 
ក្នងុ ចំណមក្លបិ អ្នក មន បំផុត លើ លោក  
កំពុង តៃវូ បាន តាម ដានយ៉ាង ខ្លាងំ ដោយ 
រដ្ឋមន្តៃ ីរបស់ រដា្ឋាភិបាល  បាន ពៃមន 
ដល់ ម្ចាស់ ក្លបិ និង កីឡាករ ទំាងអស់  គួរ 
តៃ ពិចារណាឲៃយ បាន ហ្មត់ ចត់  ពៃល 
សមៃច ធ្វើ អ្វ ីលើក កៃយ ទៀត ។  

កីឡាករ នៅ  Premier League 
ដៃល មន ចំណូល ខ្ពស់ បំផុត ដូចជាអ្នកចំា 
ទី David de Gea របស់   Manches-
ter United និង Kevin De Bruyne  
ខៃសៃ បមៃើ  ក្នងុ កៃមុ  Manchester City 
ទទួល បាន បៃក់ខៃ ចៃើន ណាស់  ដោយ 
តៃវូគៃ រាយការណ៍ ថា  បៃហៃល  ២០ 
លាន ផោន (២៥ លាន ដុលា្លារ ) ក្នងុ១ 
ឆ្នា ំ៕ AFP/VN

ក្រុង ប៊្ររឡំាង : ដោយសារ  
ក្លិប កំពូល  ៗ  នៅ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ 
Bundesliga បានតៃឡប់ មក 
ហ្វឹក ហាត់ វិញ កៃុម គូ បៃជៃង 
នៅ អរឺ៉បុ ដៃល  មន ចតិ្ត ចៃណៃន 
កពំងុ តាម ដាន មើល យ៉ាង យក- 
ចិត្ត ទុកដាក់ថា តើក្លិប របស់ 
បៃទៃស  អាល្ល ឺមង៉ ់ទាងំ អស ់នៃះ 
ទទលួ បាន ផល ចណំៃញ ឬ ខត  
ពៃល ការ បៃកួត ចាប់ ផ្ដើម វិញ ។ 

លីក ធំៗ របស់ ទ្វបី អឺរុ៉ប  កំពុង 
អន្ទះ អន្ទៃង យ៉ាង ខ្លាងំ  ក្នងុ ការ- 
តៃឡប់ មក ធ្វើ ការ បៃកួត ឡើង វិញ 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់ វិបត្ត ិហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ 
ខ្លនួ ដោយ សារ ការ ធ្វើ ទុក្ខ បុកម្នៃញ 
របស់ ជំងឺកូវីដ បុ៉ន្តៃ បើ ពួក គៃ ចាប់- 
ផ្ដើម វិញ លឿន ពៃក  ពួកគៃ អាច 
បៃឈម  ហានិ ភ័យ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ  
កីឡាករ របស់ ខ្លនួ មន ជំងឺ ខណៈ 
តៃឡប់ មក យឺត ពៃក  ក៏ ធ្វើ ឲៃយ ពួក- 
គៃ ខត បង់ បៃក់ ចំណូល ។  

បន្ថៃម ពីលើ ការ ពៃយួ បារម្ភ បញ្ហា 
សុខភាព នៅ ពៃល មន ការ ហ្វកឹ- 
ហាត់ វិញនៃះ  វា បង្ហាញ ពី បញ្ហា នៃ 
ភាព  យុត្តធិម៌ តៃមឹ តៃវូថា  តើ ការ- 

ដៃល ក្លបិ ខ្លះ អាច ចាប់ ផ្ដើមលឿន 
ជាង ក្លបិ ដទៃ វា នឹង អាច ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ការ បៃកួត និង បង្កើត ឲៃយ មន 
លទ្ធផល ឆ្កតួ លៃលា ដៃរ ឬ ទៃ? ។   

បញ្ហា នៃះ បាន កើត មន  នៅ 
បៃទៃស អាល្លម៉ឺង់ ដៃល កៃមុឈរ 
លៃខ១  និង លៃខ២ ក្នងុតារាង 
ពិន្ទ ុ គឺ  Bayern Munich និង 
Borussia Dortmund ពៃម- 
ទំាង ក្លបិ ដទៃ មួយ ចំនួន ផៃសៃង ទៀត 
នំា គ្នា ចាប់ ផ្ដើម មក កាន់ ទីលាន 
ហាត់ វិញ បណ្ដើរ ៗ  ក្នងុ លក្ខណៈ 
ជាកៃមុ តូច ៗ  នៅ ដើម សបា្ដាហ៍ 
នៃះ ខណៈ កៃប ខ័ណ្ឌ  Bundes-
liga សងៃឃឹម ថា  នឹង អាច ចាប់ ផ្ដើម 
សកម្មភាព បៃកួត វិញ នៅ ដើម ខៃ 
ឧសភា កៃយ គំង ដំណើរ  កាល- 
ពី ពាក់ កណា្ដោល ខៃ មីនា ។   

លោក Martin Przondzio-
no បៃធាន ផ្នៃក កីឡា របស់កៃមុ 
Paderborn បានបៃប់ SID 
កៃមុ ហុ៊ន បុតៃ សម្ពន័្ធ នៅអាល្លម៉ឺង់ 
របស់ AFP ថា៖ «យើង តៃវូ រួម- 
បញ្ចលូ គ្នា នូវ គោល ដៅ សំខន់ ៗ  
២ គឺ ថា បន្ត រកៃសា កីឡាករ ឲៃយ ស្ថតិក្នងុ 

សា្ថាន ភាព ល្អ ហើយ ក្នងុ ពៃល តៃ 
មួយ តៃូវ បញ្ចៀស   ការ ឆ្លង ជំងឺ 
ដៃល អាច កើត មន » ។

កៃមុ RB Leipzig បាន បន្ត 
មិនធ្វើ ការ ហ្វកឹ ហាត់សមៃប់ កៃមុ 
ខ្លនួ ខណៈ កៃមុ Augsburg បាន 
ចាប់ ផ្ដើម កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៣ ខៃ 
មីនា ហើយ គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ចន្ទ ដើម- 
សបា្ដាហ៍ នៃះ មន តៃ Freiburg 
និង   Werder Bremen បុ៉ណ្ណោះ 
ដៃល មិន ទាន់ តៃឡប់ មក ធ្វើ សកម្ម- 
ភាពរបស់ ខ្លនួ ឡើង វិញ ។  

ជំុ វិញបញ្ហា នៃះ លោក  Florian 
Kohfeldt គៃបូង្វកឹ កៃមុ Wer-
der Bremen បាន បៃប់ SID 
ថា  គត់  បារម្ភ ពី ការ ខូច ទៃង់ ទៃយ 
នៃ ការ បៃកួត នាពៃល ខង មុខ ។

ចំណៃក លោក  Carlo Ance-
lotti អតីត អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ របស់ 
កៃុម ជមៃើស ជាតិ អុីតាលី និង 
បច្ចុបៃបន្ន កំពុង ដឹក នំា កៃុមនៅ 
អង់គ្លៃស Everton  បាន បៃប់ 
កាសៃត   L'Equipe  ថា ៖ « រឿង 
សំខន់ មួយ គឹ ថា ក្លបិ ទំាងអស់ 
តៃវូ ចាប់ ផ្ដើម ហាត់ដំណាល គ្នា 

គ្មោន មុន គ្មោន កៃយ ដើមៃបី ធានា 
ថា  កៃមុ ទំាង អស់ មិនមន  កៃមុ 
ណា ចំណៃញ  ជាង កៃមុ ណា » ។        

នៅ ពៃលសួរ ថា តើ តៃវូ ការ យូ រ 
បុ៉ន ណា ដើមៃបី ឲៃយ កីឡាករ ទំាង អស់ 
មន ភាព រឹង មំ ឡើង វិញ ដើមៃបីនឹង 
អាច បៃឈមជាមួយ កៃមុ ធំៗ  នៅ 

អឺរុ៉ប កៃយ ពី មន ការ រំខន ពាក់- 
កណា្ដោល រដូវ កាល ដៃល មិនធា្លាប់ 
កើត មន ពី មុន មក   នោះ  លោក 
Juanjo Del Ojo គៃូបង្ហាត់ 
ផ្នៃកកាយ សមៃបទាក្នងុ ក្លបិ Mo-
naco បាន បៃប់  AFP ថា ៖ « វា 
អាសៃ័យ លើ ការ ផ្អាក នៃះយូរ 

បុ៉នណា។ បើ វា បន្ត ដល់ ៥ ឬ ៦ 
សបា្ដាហ៍ នោះ យើង តៃវូ ការ ពៃល 
យ៉ាង តិច ៣ សបា្ដាហ៍ មុន ពៃល 
យើងអាច  តៃឡប់ ទៅ ចាប់ ផ្ដើម 
ការ បៃកួត វិញ ដោយ សុវត្ថភិាព 
និង កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ ដៃល នំា 
ឲៃយ មន របួស » ៕ AFP/VN 

ខ្រស្រ បម្រើ Adam Lallana របស់ ក្រមុ  Liverpool   បាន លោត រំលង ខ្រស្រ បម្រើ Mateo Kovacic ដើម្របី ទៅ គ្រប់ គ្រង បាល់។ រូប AFP

ក្លបិនៅអឺរុ៉បហាក់ច្ណ្នព្លកុ្មនៅអាល្លម៉ឺង់ចាប់ផ្តើមហ្វកឹហាត់

សកម្ម ភាព ហ្វ ឹកហាត់របស់ ក្រមុបាល់ទាត់នៅ លីក អាល្លម៉ឺង់ Borussia Dortmund កន្លង មក។ រូបថត AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈ ពេល ដេល- 
សិលេបករ-សិលេបការិនី  ទាំងជា  
តារា  សម្ដេង និងតារា ចមេៀង 
ជា ចេើនរូប  កំពុងតេ ធ្លាក់ បេក់ 
ចំណូល  យ៉ាងគំហុក ពេះ តេ - 
ស្ថាន ភាព ផ្លាស់ប្តូរ ដោយ វិបត្តិ 
កូវីដ ១៩ ដោយសរ តេម្នាក់ៗ 
បាត ់បងក់ារងារសលិេបៈ ស្ទើរតេ 
ទាំង សេុង  ហើយសំងំក្នុងផ្ទះ 
រៀងៗ  ខ្លួន នោះ បេរជា  តារា សេី 
រាង    សេឡូនសេស់  ស្អាត កញ្ញា 
មន សនូតីា មន រហស័នាមថា 
« រាជិនីកេម» បេរជា ទទួល  
បាន លាភធំ  ជា បេក់ ចំណូល - 
រាប ់ មុឺនដុលា្លារ តាម រយៈ ការ ចុះ 
កុង តេ ជាមួយនឹង កេុម ហ៊ុន  
មួយ  ឈ្មោះថា TRE  ដេល ចេក- 
ច យ    ផលិត ផល ថេរកេសា រាង-  
កាយ  ២ ផលិត ផលគឺ តំណាប់ 
និង   សមេបុក តេចៀក កាំ។

កញ្ញា មន សូនីតា ទើប តេ 
បាន  ចុះកងុតេការងារ ដ ៏ធ ំមយួ 
ទាក់ ទងផ្នេក ឯកទេស ថ េ រកេសា 
សមេស់  ឈ្មោះថា TRE  បាន 
ជេើស  រីសធ្វើ ជាតារា តំណាង  
របស់ខ្លួន ( តារា ទូត សុច្ឆន្ទៈ) 
ដេល  មន រយៈ ពេល ដលទ់ៅ ៣ 
ឆ្នាំ ដេលតារាសេី ស្អាត រូប នេះ 
តេូវ បាន បង្ហើប ថាមនតម្លេ ខ្លនួ 
ជិតបេមណ១០មឺុនដុលា្លារ 
ឯណោះ  ហើយបើ តាម បេភព 
មយួ បាន ឲេយ ដងឹ ថា ចពំោះបេក ់
ចំណូល នេ ការ ងារ ថ្មី  នេះហើយ 
ដេល បាន និងកំពុង  ធ្វើ ឲេយ កញ្ញា-  
មន សូនីតា គេច ផុត ពី វិបត្តិ 
សេដ្ឋ  កិច្ច  កេម ឥទ្ធពិលនេ ការ- 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។

តារា សេី មនសំឡេង ផ្អេម 
សេល  សេទន់ កញ្ញា មន-  
សនូតីា បានឲេយដងឹថា តាមពតិ 
កូវីដ ១៩ ក៏បានធ្វើឲេយមន កា រ 
ជះ   ផល អាកេក់ ដល់ការងារ - 
សិលេប ៈ នាងផង ដេរ  ពេះ ការ- 
ងារ  សិលេបៈ មួយចំនួន តេូវ បាន 
គេ ពនេយារ ពេល  ហើយ មខុជនំញួ 
លើ គមេង  «សេលាញ់»  ក៏ 
បាន  ប៉ះ ពាល់ ផង ដេរ ប៉ុន្តេមិ ន 
ទាន  ់ ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុនា្មោននោះទេ   គឺ  
អាច   នៅគេប់គេង បាន ។ 

កញ្ញា បញ្ជាក់ ថា ការរង ប៉ះ- 
ពាល ់ ទៅ លើ អាជីព និង អាជីវ- 

កម្ម ដេល ដំណើរ ការរួចទៅ-  
ហើយ នេះ ក៏ធ ្វើឲេយនាង បាន 
បង្កើត   សមិទ្ធ ផល ថ្មីៗ ខ្លះដេរ 
ទើប នាង  មិន ពិបាក ចិត្ត ខ្លាំង 
ពេក  ទេ។ នាង ក៏ បាន បងា្ហាញ-  
អារម្មណ៍  សបេបា យ ចិត្ត ដេរ 
ថា   TRE គេនេះ ពេះ 
នៅក្នងុ  ស្ថានភាព វកឹ វរ 
នេះ ការងារ ថ្ម ីប៉ះ  បូ៉វបាន 
ខ្លះ លើ ការ  ធ្លាក់ ចុះ 
ចណំលូ ដោយ សរ  
តេមន វិបត្តិ មេ- 
រោគ  សហាវ - 
និង     កំពុង  គំរាម 
កំហេង   ពិភព-  
លោក។ 

ទោះបី ជា - 
យ៉ាង ណាក្តី-  
កញ្ញា  មន 
សូន ីតា មិន- 
ចង់  ធ្វើ អតា ្ថា  ធិ- 
បេបាយ ទៅ លើ- 
រឿង  ត ម្ល េខ្ល ួន-  
របស  ់ នាង ឡើយ 
ប៉ុន្តេ នាង គេន ់-  
ត  េ សរ ភាព  ថា៖ 
«នាងខ្ញុំ ព ិត ជា     
បាន  ចុះ   កងុតេ 
ល ើ រយៈ  ពេល 
៣ ឆ្នាំ មេន លើ 
ផ លិត  ផល-  
ចនំនួ ២ នោះគ ឺ
តណំាប ់នងិ   សមេបុក 
តេ ចៀក កាំ។ ការ ងារ  នេះ  
ទើប   មនការពេម ពេៀងគ្នា 
កាល  ពីព េលថ្មីៗនេះ 
ហើយ វាក៏ជា ការងារ ធ ំ  
ទី១ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ 
សមេប់រូប នាងខ្ញុំ  ជា 

ពិសេស   គឺ អំឡុងពេល ដេល 
គេប ់  គ្នា កំពុងតេរងផលវិបាក 
ដោយ ស រតេកូវីដ ១៩នេះ»។

តារាសម្តេង សេី រាជិនីកេម 
រូប  នេះ ក៏ អះ អា ង ថា  កា រ ងា  រ    ថ្មី 

នេះ ជា ការ  ប៉ះប៉ូវ ផ ្លូវ  ចិត្ត 
របស ់នា ង ដេល  កំពុង  
បាត ប់ង់ ការងារ មួយ- 

ចនំនួ ដោយ សរ តេ 
កូវីដ ១៩ ហើយ  
កពំងុ  គរំាម គហំេង  
ពភិព លោក យ៉ាង 
ខ្លាំង  កា្លាផ ង ដេរ- 
នោះ។  

នាង ក៏បាន - 
បញ្ជាក ់ថា ពេញ- 
ចិត ្ត  ខ្លាំង ណាស់  
ចំពោះការ ពេម-   
ពេៀង   ជាមយួនងឹ  
TRE ពេលនេះ 
ប៉ុន្តេ ក៏មន ការ 
បារម ្ភខ្លះៗ-  
ផង ដេរ  គឺ 
មាន  ទាំង -   
សបេបា យ    - 

ចិត្ត និង  
ក្តី បារ ម្ភ    
ដូច គ្នា - 

តេម្តង ៕ 

មាន សូ នីតា បានលាភកើប    - 
ប្រាក  ់ ក្នងុ   គ្រា មាន វិបត្តកូិវីដ១៩
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តារាសេ ីមាន សូនីតា បនលាភ ក្នងុ គេ មាន វិបត្ត ិកូវីដ ១៩  ក្លាយ ជា ទូត 
សុច្ឆន្ទៈ កេមុ ហុ៊នផលិតផល រកេសារាងកយ TRE ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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 ករ បេកួត បេដាល់គុនខ្មេរ នឹង តេវូ បើក ឲេយដំណើរ ករ វិញ ចុង សប្តាហ៍នេះ កេយសមេក២សប្តាហ៍។ ណន

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រា ី គំា ទ្រា ឲ្រាយ 
បើក ការ ប្រាកួត ប្រាដាល់ឡើងវិញ
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តេ ី 
ហ៊ុន  សេន បានជំរុញ និងគំ- 
 ទេ  ឲេយ មន  ការ បេកួត បេដាល់  
ឡើង វិញ នៅ គេប់ ស្ថានីយ ទូរ- 
ទសេសន៍ ក្នុង លក្ខណៈ  បេកួត  
«បទិទា្វារ» មនិ ឲេយ មន គ្នា លើស 
៣០នាក ់តេ មនការ ផេសាយ ផ្ទាល ់
ដើមេបី ឲេយបេជាពល រដ្ឋ បាន 
ទសេសនាកេ ការ អផេសុក នងិដើមេបី 
កុ ំឲេយ បេទេស  យើងស្ងាតព់េក ក្នងុ 
គេ ដេល  កម្ពុជា កំពុង បេយុទ្ធ 
បេឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក ហ៊ុន សេន បាន ថ្លេង 
ក្នុង សន្និសីទ កាសេត ស្ដីពី 
បច្ចុបេបន្ន ភាព ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ 
វិមន សន្ដិភាព កាល ពី ពេឹក ថ្ងេ 
អងា្គារ ថា៖  «យើង បញេឈប់ ក្លិប 
កមេសាន្ដ រាតេ ីខរា៉ា អូខេ ឬ ការ បេគំ- 
តន្ដេី តាម ទីលាន សធរណៈ 
ប៉នុ្ដេ យើង ក ៏អនញុ្ញាត ឲេយ មន ការ 
ផេសាយ បន្ដ ផ្ទាល់ កម្ម វិធី ជា ការ 
បេគំ  តន្ដេី ក៏ ដូច ជា ការ បេកួត 
កឡីា បេដាល ់តេ គេហៅថា បទិ 
ទា្វារ។ បិទ ទា្វារ បេកួត ទៅ កុំ ឲេយ  
បេជា ពល រដ្ឋ យើង អផេសកុ ពេះ 
គត ់តេវូ ការ មើល គេ សម្ដេង គេ 
បេគំ តន្ដេី តាម ទូរ ទសេសន៍ នានា 
គេ តេវូ ការ វ៉េបកុ គ ឺមើល បេដាល ់
ហ្នឹង»។

គួរបញ្ជាក់ ថា ពេឹត្តិការណ៍ 
បេដាល់ នៅ តាម សង្វៀន ទាំង- 
អស ់តេវូ បាន ផ្អាក ឬ ពនេយារ ការ 
បេកួត ២សបា្តាហ៍មក ហើយ 

ហើយ អ្វី ដេល ពិសេស នោះ គឺ 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន សង្វៀន 
បេដាល់ នៅ តាមស្ថានីយចំនួន 
៥ មន បាយ័ន CNC អាសុី- 
អាគ្នេយ៍ PNN និង  ថោន បាន 
រៀបចំ  ផ្គូផ្គង  កីឡាករ សមេប់ 
បេកួត រួច អស់ហើយ ប៉ុន្តេ  តេូវ- 
បាន សហព័ន្ធ កីឡា បេដាល់ 
កម្ពជុា សមេច ឲេយ ផ្អាក ការ បេកតួ 
វិញ ភា្លាមៗ។

ទាក ់ទង នងឹ បញ្ហា នេះ លោក 
ហ៊ុន សេន បាន  សង្កត់ធ្ងន់ថា៖  
«តាម ពិត យើង អត់ បាន ហាម- 
ឃាត់ បេដាល់ ទេ ប៉ុន្ដេ លោក 
តេម មុនឺ បេធនសហពន័្ធកឡីា 
បេដាល់ គត់ សមេច ធ្វើ អា- 
ហ្នងឹ។ ក ៏ប៉នុ្ដេ  វា អតម់ន  មនសុេស 
ចេើន ទេ ដូចថាវ៉េ៥គូ មនុសេស 
១០នាក់ ហើយ មុន នឹង វ៉េ អ្នក 
មន កូវីដ គេមិនឲេយទៅវ៉េទេ 
កុំឆ្ងល់ពេក។ អ្នកឲេយ ទឹក ពេទេយ 
ចៅកេម តេប៉ុនា្មោននាក់ យើង 
ថា  អស់ហើយ៣០នាក់»។ 

លោក នាយក រដ្ឋមនេ្តី បាន 
បន្ថេម ថា៖ «យើង ឲេយ គត ់អង្គយុ 
ឃា្លាត ពី គ្នាទៅ  រួច ហើយ ផេសាយ 
បន្ដ ផ្ទាល់ ឲេយ បេជា ពល រដ្ឋ របស់ 
យើង  គតម់ើលព ីផ្ទះ តេឡប ់មក 
វញិ កុឲំេយ បេទេស យើង ស្ងាត ់ពេក 
គេថា ស្ងាត ់ដចូ ចោរ លចួ សេះ។ 
យើង មនិ ទាន ់ដល ់កមេតិ ប៉ណុ្ណងឹ 
ទេ តេ យើង មនិ បណ្ដេត បណោ្ដោយ 
ឲេយ មន ការ  បេមូលផ្ដុំ ទៅ មើល 
ការ បេគតំន្ដេ ីនងិ ការ វ៉េ បកុ នោះ 
ទេ  ពេះ នៅ បេទេស ថេ គេ រក 

ឃើញ កន្លេង ឆ្លង  មេរោគ នេះ  ចេើន 
ជាង គេ ចេញ ព ីកន្លេង វ៉េ បកុ ហ្នងឹ 
អ៊ចីងឹ យើង ក ៏តេវូ ដក ពសិោធ ផង 
ដេរ»។

នៅ កេ ការ បេកាស  ព ីបេមខុ 
ដកឹនា ំបេទេស នេះ លោក តេម 
មុឺន បេធន សហ ព័ន្ធ កីឡា 
បេដាល់ គុនខ្មេរ ក៏ បាន ចេញ 
សេចក្ត ីជនូដណំងឹ មយួ កាល ព ី  
រសៀល ថ្ងេ អងា្គារ ដើមេបី  បេប់ ឲេយ 
គេប់ ស្ថានីយ និង ដេគូអ ភិវឌេឍ 
ទាំង អស់ រៀបចំ ឲេយមន ការ 
បេកតួ បេដាល ់គនុខ្មេរ ឡើង វញិ 
នៅ សបា្តាហ៍នេះ ផងដេរ។

លោក  តេម  មុឺន  បាន បេប់ 
កាល ព ីថ្ងេ អងា្គារ ថា ៖ «សហពន័្ធ   
មន្តេី បច្ចេក ទេស និង  កីឡាករ 
បាន  តេៀម ខ្លនួ ដើមេប ីបេ កតួ ឡើង 
វញិ  តាម ការ អនញុ្ញាត ដ ៏ខ្ពង ់ខ្ពស ់
របស ់សម្តេច  ហ៊នុ  សេន  ដោយ 
យើង កាត់ បន្ថយចំនួន មនុសេស 
មនិ ឲេយ លើស ព ី ៣០នាក ់ហើយ 
គិត តេឹម លា្ងាច ថ្ងេ អងា្គារ  មន 
ស្ថានយីទរូទសេសន ៍CNC បាយន័  
និង ថោន  បាន បើក ទាន់ ក្នុង 
សបា្តាហ៍ នេះ  ចំណេក សង្វៀន 
ប៉សុ្តិ៍ លេខ ៥  អាសុ ីអាគ្នេយ ៍ នងិ 
សង្វៀន  PNN  សុំ ពេល វេលា  
ដើមេបី ពិភាកេសា ជា មួយ ថា្នាក់ ដឹក នំា  
នងិ ដេ គ ូពាណជិ្ជកម្ម  នងិ កឡីាករ 
មយួ ចនំនួ ទៀត ពេះ  ខ្លាច រៀប- 
ចំ មិន ទាន់ពេល  អ៊ីចឹង យើង   
នឹង មន  តេៀម ដំណើរ ការ ជា  
បន្ត បនា្ទាប់  ទៅ តាម សភាព ជាក់- 
ស្តេង» ៕  

តារាសម្តេងសេ ី មាន សូនីតា។ 

រូប យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម
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