សម្រាប់ចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖
១៣ ឧសភា ២០២១

កសិដ្ឋានណាហ្គា និងណាហ្គាវ ើលដ៍វប្េះដូងសប្បរស
រ ួមគ្នាឧប្ត្ថមភវសបៀង
ុ
ដល់ប្ប្ជាពលរដា ១.០០០ ប្រួសារប្ន្នថមវ ៀត្

រាជធានីភ្ំពន េញ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នំ២០២១ ៖ ណាហ្គាព ើលដ៍ពបុះដូងសបបរស បានបនតព្វើការ
ឧបត្ថម្ដ
ភ ល់េលរដឋពៅក្នងសហគម្ន៍ ខដលរងផ្សលបុះពាល់ពោយជំ ងឺក្ូ ីដ-១៩
សហការជាម្ួ យក្សិោឋនណាហ្គា

ខដលពេលពនុះបាន

ផ្សតល់ពម្រគឿងឧបពភាគបរ ិពភាគដល់ម្របជាេលរដឋជាង

ម្រគួសារខដលក្ំេងខសវងរក្ជំ នួយពៅក្នងស្សុក្អងាសលពែត្ត
ក្ណា
ត ល។
ួន

១.០០០

ការឧបត្ថម្ភពនុះ ម្រត្ូ បាន

អព្ជើញទទួ លពោយពោក្ ែន ពសរ ីរោឋ អភ្ិ បាលថ្នគណៈអភ្ិ បាលស្សុក្អងាសល
ួន ។
ការបិ ទែាប់ក្ងពេលងម
ន
ីៗពនុះ ម្រត្ូ បានប្ចប់ ពៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភាជាម្ួ យនឹ ងការចាត្់ ិធានការងមីៗពៅ
តាម្ទី តាំងខដលានការឆ្លងរ ីក្រាលោលខ្លំង។
ខដលានពរាងចម្រក្

ស្សុក្អងាសួលថ្នពែត្ត
ន
ក្ណា
ត ល គឺ ជាទី តាំងម្ួ យ

និងក្ម្មក្រក្ម្មការន
ិ ីបំពេញការងារពម្រចើន ពហើយក្៏ ានការឆ្លងរ ីក្រាលោលគួ រឲ្យ

ក្ត្់ សាាល់ក្នងរយៈពេលចងពម្រកាយពនុះ។ ពោយពម្ើលព

ើញេី ទក្ខលំបាក្ខដលបងបអូនពៅទីពន្ទុះ

ក្ំ េងជួបម្របទុះ និ ងពោយបានព្វើការជាម្ួ យអាជាា្រម្ូ លោឋន ក្សិោឋនណាហ្គា និ ងណាហ្គាព ើលដ៍
ពបុះដូ ងសបបរស បានសពម្រម្ចឧបត្ថម្ភនូ ពសបៀងអាហ្គរចាំបាច់ ដូ ចជាអងករ ២៥.០០០ គី ឡូម្រកាម្ ម្ី
៣០.០០០ ក្្ចប់ ម្រត្ី ែ ១០.០០០ ក្ំបង ទឹ ក្ម្រត្ី ៦.០០០ ដប និ ងទឹ ក្សីអី ៦.០០០ ដបដល់េួក្ពគ។
ពសបៀងអាហ្គរទំងពនុះ

ម្រត្ូ បានឧបត្ថម្ពភ ៅក្នងេិ្ីម្របគល់ និងទទួ លខដលានការអព្ជើញចូ លរួម្

របស់ពោក្ ែន ពសរ ីរោឋ អភ្ិ បាលថ្នគណៈអភ្ិ បាលស្សុក្អងាសល
ួន ពោក្ ោ បម្រត្រងសី អភ្ិ បាលរង

ថ្នគណៈអភ្ិ បាលស្សុក្អងាសល
ពោក្ នូ ស ណណ រ ិទធ អភ្ិ បាលរងថ្នគណៈអភ្ិ បាលស្សុក្អងាសល
ួន
ួន
និ ងពោក្ ថ្ឆ្ បូ ណា ន្ទយក្រដឋបាលសាោស្សុក្អងាសល។
េិ្ីពនុះ ក្៏ ាន ត្តានរបស់ពោក្ Terry
ួន

Goh អនក្ឯក្ពទសក្សិក្ម្មថ្នក្សិោឋនណាហ្គា ពោក្ Pern Chen ម្របធានខផ្សនក្ការងារសងាម្ណាហ្គាព ើ
លដ៍ ពបុះដូងសបបរស និងពោក្ Cherchi Chen ន្ទយក្ម្រគប់ ម្រគងហិរ្ញ ត្ថ និងម្របត្ិបត្តិការម្រក្ុម្ហន
ណាហ្គាព ើលដ៍ផ្សងខដរ។
អភ្ិ បាលថ្នគណៈអភ្ិ បាលស្សុក្អងាសល
ពោក្ ែន ពសរ ីរោឋ បានានម្របសាសន៍ ថា “ពយើងែាំ សូម្
ួន
សាវគម្ន៍ យងក្ក្់ ពតតជាទីបំផ្សត្ចំពពាុះទឹក្ចិ ត្តសបបរសរបស់ក្សិោឋនណាហ្គា និ ងណាហ្គាព ើលដ៍

ពបុះដូ ងសបបរសខដលបានឧបត្ថម្ពភ សបៀងអាហ្គរដ៏ ចាំបាច់ សម្រាប់ម្រក្ុម្ម្រគួសារខដលក្ំេងសថិត្ពៅ
ក្នងត្ំ បន់ ម្រក្ហម្ន្ទពេលពនុះ។ ការបិទែាប់ពនុះ គឺជាសាថនភាេដ៏ លំបាក្ម្ួ យ ដូ ពចនុះសហគម្ន៍របស់
ពយើង

ម្រត្ូ េឹងខផ្សអក្យងខ្លំងពៅពលើការឧបត្ថម្ន្ទ
ភ ន្ទដូ ចជាការឧបត្ថម្ភពៅពេលពនុះជាពដើ ម្។ ការ

ឧបត្ថម្ពភ នុះ ម្ិនម្រត្ឹ ម្ខត្ជាពសបៀងអាហ្គរបពណាណុះពទ បខនតវាក្៏ ជាក្តីសងឃឹម្ពដើ ម្បីឆ្លងផ្សត្ម្រាដ៏ លំបាក្

ពនុះផ្សងខដរ”។
សូម្បញ្ជ
ជ ក្់ ថា

ក្សិោឋនណាហ្គា

ម្រត្ូ បានបពងកើត្ពឡើងកាលេី ពេលងមីៗពនុះពៅក្នងស្សុក្អងាសួល
ន

ខដលានម្របជាេលរដឋពៅក្នងសហគម្ន៍ ជាបគាលិក្។ ក្សិោឋនវារ ី បបក្ម្មពនុះ គឺ ជាក្ខនលងចិ ្ចឹម្ម្រត្ី ទី

ឡាផ្ចច ម្រត្ីអខណតង និងែយងទឹក្សាបពៅក្នងស្សុះទឹ ក្្ំ ខដលម្រត្ូ បានជីក្ពៅក្នងក្សិោឋនផ្ចាល់ម្រេម្
ទំងានការោំបខនល ដូចជាម្រត្ក្ួនពៅពលើទឹក្ ឬពៅថា ិ្ី សាស្តសតអាក្វ័រផ្សូ និក្ផ្សងខដរ។ ក្សិោឋនពនុះ
ពម្របើម្របាស់បពចចក្ពទសវារ ី បបក្ម្មខដលានម្របេ័នធសាអត្ទឹក្តាម្ខបប្ម្មជាត្ិ។
ពោក្ Terry Goh អនក្ត្ំណាងក្សិោឋនណាហ្គា បានឲ្យដឹងថា “ជាខផ្សនក្ម្ួយថ្នស្សុក្អងាសល
ួន ពយើង
ម្រត្ូ ជួ យឧបត្ថម្ភាំម្រទដល់សហគម្ន៍ និងម្រគួសាររបស់េួក្ពគ។ បគាលិក្របស់ពយើង រស់ពៅទីពនុះ េួក្
ពគានម្រគួសារពៅទី ពនុះ។

ពយើងសងឃឹម្ថា

ពសបៀងអាហ្គរខដលពយើងឧបត្ថម្ភ នឹងជួ យកាត្់បនថយ

បនាក្របស់េលរដឋពៅក្នងអំ ឡងពេលថ្នការបិ ទែាប់ពនុះបានម្ួ យក្ម្រម្ិត្”។
គំ និត្ផ្សតួចពផ្សតើម្របស់ក្សិោឋនណាហ្គាក្នងការផ្សតល់ម្រត្ឡប់ ពៅឲ្យសហគម្ន៍ពៅក្នងស្សុក្អងាសល
ួន ម្រត្ូ

បានជំ រញ និ ងជួ យសម្រម្បសម្រម្ួលពោយណាហ្គាព ើលដ៍ ពបុះដូងសបបរស។ គួរដឹងផ្សងខដរថា កាលេី
ថ្ងៃទី២៩ ខែពម្សា ណាហ្គាព ើលដ៍ពបុះដូងសបបរស បានឧបត្ថម្ភពសបៀងអាហ្គរខដលានទឹ ក្ម្របាក្់
១០០.០០០ ដោលរដល់ ៣.៥០០ ម្រគួសារពៅក្នងត្ំបន់ ម្របហម្ក្នងរាជធានីភ្ំ ពន េញ។
គួ រក្ត្់ សាាល់ថា ណាហ្គាព ើលដ៍ ពបុះដូ ងសបបរស បានព្វើការឧបត្ថម្ភជាបនតបន្ទាប់ ដល់សាថប័នសាធារ
ណៈពដើម្បីរក្ាស ត្ថិភាេពៅក្នងសហគម្ន៍

និងទប់ សាកត្់ ការរ ីក្រាលោលថ្នជំងឺក្ូ ីដ-១៩។ ការ

ឧបត្ថម្ភទំងពន្ទុះ រួម្ាន ឧបក្រណ៍ព ជជសាស្តសត ឧបក្រណ៍ព្វើពត្សតរក្ពម្ពរាគ និ ងបរ ិកាខរបងាករ ដូចជា
ាស់ ខជលោងថ្ដ និងខទរម្ូ ខម្ម្រត្សវ័យម្រប ត្តិដល់ម្រក្សួងសខ្ភ្ិ បាល ម្រក្សួងអប់រ ំ យ ជន និងក្ី ឡា
ម្រក្សួងពរៀបចំ ខដនដី នគរូបនី យក្ម្ម និ ងសំណង់ អគាសង
ន ការោឋននគរបាលជាត្ិ និងសាោរាជធានី
ភ្នំពេញ។ បូ ក្រួម្ជាម្ួ យនឹងការឧបត្ថម្ច
ភ ងពម្រកាយខដលានទឹក្ម្របាក្់ ជាង ២៧.០០០ ដោលរពនុះ ទឹក្
ម្របាក្់ សរបខដលម្រត្ូ បានឧបត្ថម្ភក្ងអំ
ន
ឡងពេលជំ ងឺរាត្ត្ាត្ពនុះ ានចំ នួន ២៤៥.០០០ ដោលរ។
*****
អំេីខផ្សនក្ការងារសងាម្ណាហ្គាព ើលដ៍ពបុះដូងសបបរស
ណាហ្គាព ើលដ៍ ពបុះដូងសបបរស ម្រត្ូ បានបពងកើត្ពឡើងក្នងខែម្ី ន្ទ ឆ្នំ ២០១៤ ពោយបគាលិក្ខដលាន
ការាំម្រទយងពេញទំ ហឹងេី ម្រក្ុម្ហនណាហ្គាព ើលដ៍ ពដើ ម្បីពលើក្ក្ម្ពស់ការព្វើការសម័ម្រគចិត្តសម្រាប់
សងាម្ក្ម្ពជាពោយពផ្ចតត្ពៅពលើសសរសតម្ភ ៤ គឺ ការពលើក្ក្ម្ពស់ ិស័យអប់ រ ំ ការផ្សារភាជប់ ជាម្ួ យសហ
គម្ន៍ ការអភ្ិ ឌ្ឍ ិស័យក្ីឡា និងការាំពារបរ ិសាថន។ ម្ក្ដល់បចចបបនន ានម្របជាជនក្ម្ពជាជាង
៣៥២.០០០ ន្ទក្់ បានទទួលម្របពយជន៍ េីក្ម្ម ិ្ី ទំងពនុះ។

សម្រាប់ សំណួរអំេីការផ្សសេវផ្សាយ ឬរូបភាេ សូម្ទក្់ ទងម្ក្កាន់ ៖
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