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មុំ គន្ធា

 ភ្នពំៃញៈ រាជរដ្ឋាភបិាលបាន
ចេញសេចក្តីសមេចជេើសរើស
មនេ្តីរាជការស៊ីវិលកេបខ័ណ្ឌថ្មី
ឲេយចូលបមេើការងារក្នងុកេសួង-
ស្ថាប័នសមេប់ឆ្នា២ំ០២១ដេល
មានចំនួន៦១០៦នាក់ក្នងុនោះ
តេវូយកចិត្តទ៊កដក់ដល់បេក្ខ-
ភាពជាជនពិការដេលមានសមត្ថ-

ភាពសមសេបឲេយបានចំនួន២
ភាគរយនិងតេូវជេើសរើស
យកបេក្ខនារើពី២០ទៅ៥០ភាគ-
រយផងដេរ។
រដ្ឋមនេ្តីកេសួងម៊ខងារសធា-

រណៈលោកពេ៊ំស៊ខាបានជូន-
ដណំងឹទៅដល់ថ្នាកដ់កឹនាំគេប់
កេសួងស្ថាប័នទាំងអស់ស្តីពី
ការផ្តល់ផេនការកេបខ័ណ្ឌជូន
គេប់កេសួង...តទៅទំព័រ  ៦  

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈលោកនាយករដ្ឋមនេ្តី
ហ៊ន៊សេនបេកាសពីការរើករាល-
ដលនេជងំឺកវូើដ១៩បានមកដល់
ដោយលោកចាត់ទ៊កជាបញ្ហា
ដេលអាចជាហានិភ័យខ្ពស់
ដេលគួរឱេយបារម្ភខា្លាំង បើមិន

យកចតិ្តទ៊កដក់ឱេយបានហ្មត់ចត់
ប៉៊ន្តេលោកមិនបេកាសដក់-
បេទេសក្នុងគេមានអាសន្ន
ទាំងសេ៊ង ឬផ្នេកណាមួយនោះ
ទេ។ លោកស្នើឱេយបេជាពលរដ្ឋ
ទំាងអស់តេូវយកចិត្តទ៊កដក់
លើការការពារស៊ខភាពក្នុង
កាលៈទេសៈនេះ។

តាមរយៈសរសឡំេងពីថ្ងេទ៧ី
វចិ្ឆកិាដេលលោកហ៊ន៊សេនបេ-
កាសបេបនេះបនា្ទាប់ពីមានអង្គរកេស
ខ្មេរ១រូបដេលការពារផ្ទាល់រដ្ឋ-
មនេ្តីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម
ហ៊ងគេីលោកPeterSzijjarto
កាលពីថ្ងេទ៣ីវចិ្ឆកិាបានឆ្លងជងំ-ឺ
កូវើដ១៩។លោកនាយករដ្ឋមនេ្តី

អំពាវនាវដល់អ្នកដេលបាន-
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ជាពិសេសបាន-
ចាបដ់េនងិទាកទ់ងផ្ទាល់ជាមយួ
រដ្ឋមនេ្តីការបរទេសរូបនេះ តេូវ
បេង៊បេយត័្ននងិធ្វើចតា្តាឡសីក័ឱេយ
បានតេឹមតេូវចៀសវាងចល័តពី
កន្លេងមួយទៅកន្លេងមួយទៀត។
លោកមាន...តទៅទំព័រ ៤

សុខ  វៃង ឈាង

នៅទីបំផ៊តអតីតអន៊បេធានា-
ធិបតី និងជាបេក្ខជនមកពីបកេសបេ-
ជាធបិតេយេយលោកJoeBidenតេវូ
សន្នដិ្ឋានថជាអ្នកទទលួបានជយ័-
ជម្នះក្នងុការបោះឆ្នាតបេធានាធបិតី
ឆ្នាំ២០២០។
សរព័ត៌មានAPនិងFoxNews

បានរាយការណ៍ថ លោក Biden
បានឈ្នះដច់កេយពីបានសឡំេង
ភាគចេើននៅរដ្ឋPennsylvania
និងNevada។លោកទទួលបានអង្គ-
បោះឆ្នាតរហូតដល់ទៅ២៩០លើស
ចំនួន២៧០ដេលជា...តទៅទំព័រ ១០

ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កពំង៊រៀបចំផេនការបេមលូពន្ធ
លើសេវាឌជីថីលដេលបានផ្ដល់
ដោយកេ៊មហ៊៊នបច្ចេកវិទេយាបរ-
ទេសលេបីៗដេលរកចណំលូបាន
យ៉ាងចេើនពីសេវាកម្មរបស់ខ្លនួ
ដចូជាកេម៊ហ៊ន៊Netflixកេម៊-
ហ៊៊នAmazonកេ៊មហ៊៊នAli-
bana កេ៊មហ៊៊នFacebook
និងកេ៊មហ៊៊នGoogleជាដើម
ដេលជាវិធានការមួយក្នងុការលើក-
កម្ពស់ការបេមលូពន្ធពីកេម៊ហ៊ន៊
ទាំងនេះខណៈដេលកេ៊មហ៊៊ន
ទាំងនោះ...តទៅទំព័រ  ៧ 

លោកJoeBiden
ឈ្នះតែលោក
DonaldTrump
មនិទាន់ពែមចាញ់

កម្ពជុារៀបចំយន្តការ
បែមូលពន្ធពីកែមុ-
ហុ៊នឌីជីថលលែបីៗ 

នាយករដ្ឋមន្តែបីង្ហាញក្តបីារម្ភខ្លាងំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដរដា្ឋាភិបាលសមែចជែើសរីសមន្តែីរាជ-
ការសីុវិលកែបខ័ណ្ឌថ្មីចំនួន៦១០៦នាក់

និងបែប់ឱែយបែយ័ត្នខ្ពស់កែយពីអង្គរកែស១រូបការពាររដ្ឋមន្តែកីារបរទែសហុងគែឆី្លងជំងឺនែះ

លោក Joe Biden ថ្លៃង  កាលពីថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆកិា។ លោក បាន ឈ្នះ ការ បោះ ឆ្នាត បៃធានធិបតី សហរដ្ឋអាមៃរិក   ។ រូបថតAFP
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នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ លោក ឧ បនា យ ក- 
រ ដ្ឋមន្តៃ ី ស ខៃង រ ដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សួ ង 
មហាផ្ទៃ បាន អន ុញ្ញាតឱៃយ ប ង្កើត 
ទី លា ន ហ្វកឹ ហា ត់ បាញ់ គៃប់ ពិ ត 
រប ស ់ស្ន ងកា រ ដ្ឋា ន គរ បា ល ខៃ ត្ត 
កំពត តៃតមៃវូ ឱៃយធ្វើតាម លក្ខណៈ- 
ប ច្ចៃ កទៃ ស ដើ មៃបីព ងៃ ឹងគុ ណ- 
ភាព សម ត្ថភា ពក ង កម្លាងំ ន គរ- 
បា ល ជាតិ  ក្ន ុង ការ កា រ ពា រស ន្តិ- 
ស ុខ ឱៃយរតឹតៃ មន បៃ ស ិទ្ធ ភាព។  
នៃះ បើ តាម សៃចក្ត ីបៃកាស  រ ប ស់ 
កៃ សួ ង ម  ហា ផ្ទៃ  កាលពីចុ ង ខៃ 
មុន  ដៃលភ្នំ  ពៃ ញ ប៉ុ ស្ដិ៍ទ ទួ ល- 
បាន ពី មៃសិ លមិ ញ ។  

តាមសៃ ចក្ដី បៃ កា ស ដៃល 
ចុះហ ត្ថ លៃ ខា ដោយ លោក ស  
ខៃង  បាន ឱៃយដឹ ងថា  ទី លាន  ហ្វកឹ- 
ហា ត់បា ញ់ គៃប់ ពិត នៃះ  មន 
ឈ្មោះ ថា(ក្លបិបាញ់ កំាភ្លើ ង បូ ក- 
គោ)ដៃលតៃូ វ ធ្វើឡើ ង នៅលើ 
ដីទំ ហំ ៧មុឺនម៉ៃតៃ ការ៉ៃ (៧ 
ហិកតា) នៅចំ ណុច ជើ ងភ្ន ំក កៃស  
ភូមិអូ រតូ ច  សង្កាត់អណ្តូង ខ្មៃរ 

កៃុង កំពត  ខៃត្ត កំពត  ដៃល ទី- 
តាំ ងនៃះ  គឺ ជា ដីកម្ម សិទ្ធិ របស់ 
ស្នងកា រដ្ឋាន គ របា លខៃ ត្ត 
នៃះ ផ្ទាល់  ។  

លោក ស  ខៃង បាន បញ្ជា ក់ 
ក្នុង សៃច ក្ដីបៃ កាស នៃះ ថា  ៖ 
«ស្នង កា រ ដ្ឋា នខៃ ត្តកំ ពត តៃូវ 
 រៀ ប ចំ ទីតាំង ឱៃយបា ន តៃឹម តៃូវ 
តាម លក្ខណៈប ច្ចៃ កទៃ ស  និ ង 
ប ង្កើ តកៃុ មកា រ ង រជំ នា ញ ក្នុ ង 
កា រហ្វឹ កហា ត់ប ច្ចៃ ក ទៃស បៃើ- 
បៃ ស ់បាញ ់គៃបព់ ិត នងិ គៃប-់ 
គៃ ងរៀ បចំ សន្តិ សុខស ណ្តាប់- 
ធ្នាប ់ក្ន ុង  ន ិងជុ ំវ ិញ ទ ីលាន បា ញ ់
គៃប់ ពិ ត រួម ទាំង ដក់ ចៃ ញ 
នូ វបទ បញ្ជា ផ្ទៃក្នុង កៃ ម កា រ- 
តៃួតពិ និតៃយរប ស់អគ្គ ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន ន គរ បា ល ជា តិ »។ 

 លខិ ិត ដដៃ លប ន្តថា ៖«ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន ខៃត្ត កំ ពត  តាម រ យៈ 
អ គ្គស្ន ង ការដ្ឋាន ន គ របា លជា តិ តៃវូ 
ធ្វើ របា យកា រ ណ៍ ជូន កៃ សួ ង ម ហា- 
ផ្ទៃ អំពីកិច្ច ដំ ណើរ ការ របស់ ក្លិប 
ទីលា នហ្វ ឹក ហ្វនឹបា ញ់គៃប់ ពិត 
រៀង រាល់ ១តៃី ម ស ម្តង » ។

លោ ក ខៀ វ សុ ភ័គ អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ កៃសួង មហា ផ្ទៃ មិ នអា ច 
ទាក់ ទ ង សុំធ្វើ កា រ អតា្ថាធិ បៃបាយ 
បន្ថៃ មជុំវិ ញ ប ញ្ហានៃះ បា នទៃ 
កាល ពី មៃសិល មិ ញ  ។

ប៉ុន្តៃ លោក ឆយ គឹមខឿន 
អ្នក នាំពា កៃយ អ គ្គ ស្ន ងកា រ ដ្ឋាន  
ន គ របា លជាត ិបាន ថ្លៃង  កា ល- 
ពី មៃសិ លមិ ញ ថា  លោ ក មិន ទា ន់ 
បាន ទទួ ល ព័ ត៌ ម នពីកា រ អនុ- 
ញ្ញាត ឱៃយប  ង្កើត ក្លបិ បា ញ់គៃប់-  
ពិ តនៅក្នុងខៃ ត្តកំ ពតនៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ប៉ុន្តៃលោកថា ជា 
ទូ ទៅ ក៏ម នការ អនុញ្ញាតឱៃយ 
បង្កើ ត នៅទ ីតា ំង ហ្វកឹ ហាត់ បៃ ប 
នៃះនៅក ន្លៃ ងផៃសៃង ផ ង ដៃរ ។

លោក  ថា៖ «  យើ ងម ន គោល-
ការណ៍ អ នុ ញ្ញាត ឱៃយ បង្កើ ត ទី តំា ង 
បាញ់គៃប់ ពិ តនៃះ ពៃះ ថា  
នៅក្ន ុង សៃកុ ណក៏ គៃ មន ដៃ រ   
បុ៉ន្តៃ អ្វ ីដៃ លសំ ខា ន់   យើងតៃ ូវ  
មនកា រ ស្នើសំុ  និង ម នការ តៃតួ-
ពិនិ តៃយលក្ខណៈ បច្ចៃ ក ទៃស ចៃបាស់- 
លា ស់ និ ងសៃ ប ទៅតា ម ចៃបា ប់ » ។

លោក  ម៉ៅ ច័ ន្ទ ម ធុរិ ទ្ធ  ស្ន ង- 

កា រ នគរបា លខៃត្ត កំព ត 
បានឱៃយ ដងឹពមីៃសិលមញិថា  ក្លបិ- 
បាញ់កាំ ភ្លើង បូក គោ  តៃូវ បាន 
 ប ង្កើ តឡើ   ង សមៃ ប់ កង កម្លាំ ង 
នៅក្នុងខៃ ត្តធ្វើកា រហ្វឹក ហាត់ 
ជាពិ សៃសក ម្លាំងអ ន្ត រា គ មន៍ 
គឺតៃូវ ការ ទី តាំង មួ យ ចៃបា ស់- 
លា ស់សមៃ ប់ហ្វ ឹក ហា ត់ ពងៃងឹ  
សម ត្ថ ភាព  ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា ៖ «ក ន្លង- 
មកនៃះ  នៅខា ងក ងទ័ព  និង 
ប៉ៃអឹម  ពួក គាត់ មន កន្លៃង 
សមៃប់ ធ្វើការ ហ្វឹក ហាត់  ប៉ុន្តៃ 
សមៃប់ កង កម្លាំងន គរ បា ល - 
ខៃ ត្ត កំព ត  ជា ប៉ូលិ ស យើ ង 
ទើបតៃ រៀបចំ ជាលើ កទី១ ហើយ 
ម កដ ល់ពៃ លនៃះ ការ រៀ បចំ 
ទីតាំ ងសមៃចបា នបៃម ណ 
៤០ ភា គរ យ ដោយ បាន ចាប់- 
ផ្តើម អនុវត្ត តាំង ពីខៃ មីនា  ឆ្នាំ 
២០២០ កន្ល ងម កនៃះ »។

 លោក បានពនៃយល់ ទៀត ថា៖  
«ការ បង្កើត ក្លិបនៃះ ម នសា រៈ- 
សំខាន់ បំ ផុត សមៃ ប់ក ងកម្លា ំង 
នៅក្ន ុងខៃត្ត ពពីៃះថា  នៅ តាម 

បណ្តា បៃទៃ សនា នា ដូច ជា 
នៅអា មៃរិ កជា ដើម ក៏គៃតៃូ វ- 
ការ ហ្វឹក ហាត់ គៃប់ ពៃល ដើមៃបី 
ធ្វើ ឱៃយ កង កម្លាងំ មន ជំនាញ  នងិ 
សមត្ថ ភាព ចៃបា សល់ា សក់្ន ុងការ- 
បៃើ បៃស់ អា វុធ គៃប់ បៃភៃទ» ។

បើតា ម លោក   ម៉ៅ  ចន័្ទ មធរុទិ្ធ  
នៅស្ន ង ការ ដ្ឋាន នគ រ បាល ខៃត្ត 
កំ ពត   ម ន កង ក ម្លាងំ បៃម ណ 
១៧០០ នាក់  ក្នងុនោះ មន  
កងក ម្លាងំ អន្តរា គមន៍ ពិសៃស  
ចំនួន១០០ នាក់  ដៃល នឹង តៃវូ 
ជៃើសរើ ស យកម កហ្វកឹ ហាត់ទំាង 
ទៃ ឹស្ត ី នងិអន ុវត្ត ផ្ទាល ់ពៃះ កៃមុ 
នៃះ បាន ចុះបៃ តិបត្តិ ការមុន គៃ ។ 

រើឯក ម្លាំងផៃសៃ ងៗនៅ តាម 
 អធ ិកា រ ដ្ឋាន ន គ រ បាល  ន ិង តា  ម 
បុ៉ ស្ដិ៍ នៃខៃ ត្ត កំព ត ទំាងមូ ល គឺ   
អាច ទៅ ហ្វកឹហា ត់បាន   បុ៉ន្តៃ 
សមៃប់ ក ងកម្លាងំ កង រាជ អា វុធ- 
ហ ត្ថ  ន ិងកង ទ ័ពផៃសៃ ង ទៀត  ក្ន ុង 
ខៃ ត្តក ៏តៃ ូវបា នអ  នញុ្ញាត ឱៃយ ចលូ 
ហ្វឹក ហាត់ បាន ដៃរ  តៃ តៃូ វម ន 
កា រដ កល់ ិខ ិតសុ ំកា រអ ន ុញ្ញាត 
ជា មុ ន ឱៃយ បា នតៃឹមតៃូវ  ៕

អោម ប៊ុនធឿន  

ភ្នពំេញៈ  សម្តៃច ពៃះ មហា កៃស តៃ ី 
ន រោ ត្ត ម  មុ និ នាថ សី ហនុ  ពៃះវរ - 
រាជ ម តាជា តខិ្មៃ រ ក្ន ុងសៃ រើ ភាព 
សៃ ចក្តី ថ្លៃ ថ្នូរ  និង សុភម ង្គល  
បាន ទទួ ល គៃឿងឥ សៃសរិ យយ ស 
« មិត្ត ភា ពនៃសា ធរ ណ រដ្ឋ បៃ- 
ជា ម និត ចិន»ដៃល មនល ក្ខណៈ 
ខ្ព ស់ បំផុត ពី បៃ ធ នាធិប តី ចិន 
លោ កសុី   ជីនភី ង កា លពី ថ្ងៃ ទី 
៦   ខៃវិច្ឆិកា  នៅវិម នម ហា បៃ- 
ជាជ ន ចិន ក្នុង ទីកៃុ ងប៉ៃ កាំ ង។  

ពៃះ មហា កៃស តៃក ម្ពុ ជា ពៃះ-
បា ទ  នរោត្ត ម  សី ហមុនី បាន 
 ប ង្ហាញពៃះ ហ ឫទ័ យ រើ ក រា យ  
ន ិងស ម្តៃង ការ គោ រ ព    ពៃ ម ទាងំ 
បាន ថា្វា យនូ វ ពៃះ សព្ទសា ធុ កា រ- 
ព រ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំ ផុ ត ថា្វា យ ស ម្តៃច 
ពៃះ  មហាកៃស តៃ ី នរោ ត្តម   មុនិនា ថ  
សី ហ នុ    ខ ណៈ ពៃះអ ង្គបា ន ទ ទួ ល 
នូ វគៃឿ ងឥ សៃស រិយ យ ស នៃះ  ពី 
លោក សុី  ជី នភី ង ។  

ក្នងុ ពៃះរា ជ លិខិ តរ បស់ ម ហា- 
កៃស  តៃចុះ ថ្ងៃ ទី៥ វិ ច្ឆ ិកា បា ន ស រ- 
សៃរថា ៖«សម្តៃ ចពៃះ  វររាជ មតា- 
 ជាតិ ខ្មៃរ ជា ទីគោ រ ពស កា្ការដ៏ខ្ពស់- 
បំផុ ត  ពៃះអ ង្គ ម នពៃះរា ជគុណ- 
ប ំណ ចដ់ ៏ឧ ត្ត ុង្គ ឧ ត្តម  បា នយា ង  
ដ ង្ហៃ  ពៃះ ក រណុ ពៃះម ហា វើ រ កៃសតៃ  
ពៃះ វរ រា ជបិតា ជា តិ ខ្មៃរ  ពៃះករុ- 
ណ ពៃះប រ មរត នកោដ្ឋ  ជាទី- 
គោ រព សកា្កា រៈ ដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ បំផុត  
ក្នុង កា រ លើ កក ម្ពស់ មិត្ត ភា ព  

កម្ពុ ជា  ចិន  ជាពិ សៃ ស ក្នុង កា រ - 
 ក សាង ទំ នា ក់ទំ នង មិ ត្តភា ព ដ៏ 
រឹង មំជា ប ង ប្អ ូន  សាម គ្គភីា ព  និង 
កិ ច្ច ស ហ បៃតិ ប ត្តិ ការ ជា បៃ វត្តិ- 
សា ស្តៃដ៏ល្អ បៃ សើ រ និ ងឧ តុ ង្គ- 
ឧ ត្ត ម បំ ផុត  ជាមួ យឯ កឧ ត្ត ម 
ថា្នាក ់ដ ឹក នាជំា នខ់្ព ស ់ក ំពលូ ចនិ 
ចៃើ ន ជំនា ន់ បន្ត រ ហូ ត ដល់ ពៃល 
បច្ចុ បៃប ន្ន នៃះ » ។ 

 ក្នុ ង ឱ កាសនៃះ  លោ ក នាយក - 
រ ដ្ឋមន្តៃ ី ហុ៊ន សៃន ក៏បាន ថា្វាយ 
លិ ខិ តចំ ពោះ ពៃះវ រ រា ជម តា - 
ជា តិ ខ្មៃរ ផ ង ដៃ រ  ដោ យលោ ក 
បាន លើ ក ឡើង ថា  គៃឿង ឥសៃស- 
រិ យ យ ស ដៃ ល ស ម្តៃច ម៉ៃ  បា ន 
ទ ទួល គឺពិ ត ជា ស័ ក្ដិស ម នឹង  
ពៃះ វើរ គំរូ របស់  ពៃះអ ង្គ ។  តា ម-   
រយៈ លិខិ តចុះ ថ្ងៃ ទី ៦ វិច្ឆកិា  លោក 
ហ៊ុន  សៃន  បាន សរ សៃរ ថា៖ 
« សម្តៃច ម៉ៃជា អ ម្ចា ស់ ជីវិត- 

តម្កល ់លើតៃប ូង ទៃង ់ស្តៃច ទទលួ- 
បាន តង្វាយ អភ ិរមៃយ ព ីឯក ឧត្តម 
បៃធ នាធិប តីនៃ សាធ រណ រ  ដ្ឋ- 
បៃ ជា មនិត ចិ នពិ ត ជាម ហាស័ក្តិ - 
ស មន ឹង ពៃះ វើ រគ ំរ ូពៃះ រាជល ំអាន 
ដៃ ល ទៃង់ស្តៃ ចបា ន តៃសួ តៃ យ 
ពៃះ មគា៌ា ទូលំទូ លាយល្អ  ផូរ- 
ផង់  សមៃប់ បៃជា ពល រ ដ្ឋជា  
កូ នចៅ រប ស់ ពៃះអ ង្គអនុវ ត្តតា ម 
គ ន្ល ងបៃ កប ដោយ ក្តីសុ ខកៃសៃម- 
កៃសា ន្ត  ជានិច្ច និរ ន្តរ៍  អស់ កាល 
ដ៏យូរ អង្វៃ ង ត រៀ ង ទៅ » ។

លោក បណ្ឌិត  គិ ន  ភា  បៃ- 
ធន វិទៃយា សា្ថា ន ទំនាក់ ទំនង អន្តរ- 
ជាត ិ នៃ រាជ បណ្ឌតិៃយសភា កម្ពជុា 
បាន ថ្លៃង ថា  តួ នា ទី រប ស់រា ជ - 
វ ងៃសខ្មៃរ ក្នុ ង ទំ នាក់ ទំ នង ក ម្ពុជា - 
ច ិន  មន សា រៈ សខំា ន ់ណ សគ់ ឺ
តាងំ ព ីសមយ័  សម្តៃច ឪ មក ម្លៃ៉ះ 
ដៃ ល  មនភា ព ជិត ស្និ ទ្ធ   ហើយ 

ថៃម ទាំ ង រ ដ្ឋា ភិបា ល ចិ ន បាន 
រៀប ចំ ពៃះ រា ជ ដំណ ក់ ថា្វាយ 
ពៃះម   ហាកៃសតៃទៀត។ 

លោ ក ថ្លៃង ថា ៖ « រាជ វ ងៃស ខ្មៃ រ 
ហា ក់ដូ ច ជា   និមិ ត្ត រូ បមួ យ  សំ ខាន់ 
ស មៃ ប់ទំ នា ក់ទំន ង បៃទៃ ស  
ទំា ង ២ កម្ព ុជា   ចិន ។  មួ យ វិញ ទៀ ត 
កា រ ថា្វា យ នូ វគៃឿ ង ឥ សៃស រិយ- 
យស នៃះ មន ន័ យ ថា  ប ង្ហាញ ព ី
កា រ គោរ   ព កា រ ដឹង គុណ  ឬក៏ ការ- 
ផ្តល ់តម្លៃខ្ព សរ់ប សប់ៃ ទៃ ស ចនិ 
ចំ ពោះ សម្តៃ ច ម៉ៃ ដៃ ល លោ ក 
តៃ ងបា ន រួ មចំ ណៃ ក ក្នងុ កា រ ធ្វើឱៃយ 
បៃសើ រឡើង ន ូវ ទ ំនា កទ់ ំន ង រ វា ង  
បៃទៃ ស ទាំ ង ២ ហ្នឹ ង»។

បើតា ម លោក គិ ន ភា  ទំ នា ក់- 
ទ ំនង រ វា ង កម្ព ុជា -ច ិន ម ន រឿង 
សំ ខាន់៤  ក្នុ ងនោះ ទី ១ គឺរឿ ង 
  ន យោបា យ ដៃ លបៃ ទៃ ស ទាងំ ២ 
ម ន កា រ គា ំទៃគា្នា ទៅ វ ិញទៅ ម ក 
ទា ំងក ិច្ច ការ ត ំបន ់នងិ អន្តរ ជា ត ិ
រហូ ត ដ ល់ ក្នុ ង នយោ បា យ ផ្ទៃ- 
ក្នងុ ទៀ ត ផ ង ។  ទី ២ គឺ រឿង សៃ ដ្ឋ- 
កិ ច្ច ពាណិ ជ្ជកម្ម  ដៃ លបៃ ទៃស 
ទំាង ២ ម ន ទំនា ក់ ទំ នង ពា ណិជ្ជ - 
កម្មជា ម ួយគា្នា   សុី   ជមៃ   ទ ី៣  គ ឺ
ក តា្តា វបៃប ធ ម៌  ដៃ ល ហា ក់ ដូ ចជា 
ចា ក់ ឫ សជៃ ក្ន ុង សង្គ ម  ក ម្ព ុជា 
ពៃះ ព ល រ ដ្ឋ ខ្មៃ រ មួយ ចំនួ ន ទទួល -  
យ កវ បៃបធម៌ ចិន ដោ យមិន  ដឹ ង   
ខ្លនួ     នងិទ៤ី  គ ឺទ ំនាក ់ ទនំ ង រវាង 
អ្ន ក ដឹ កនាំ  និង អ្នកដឹ កនាំ ដៃល 
តំា ងពីដើម ម ក  ពៃះ រាជា ខ្មៃរ អ្នក- 
ដកឹ នាខំ្មៃរ   ម ន ទនំា ក ់ទនំ ងជា- 

មួយ  ថា្នា ក់ដឹក នាំចិ ន គៃប់  លំ- 
ដប់ ថា្នា ក់  ដៃ ល ធ្វើឱៃយ ចំណង- 
មិត្ត ភា ពរឹង មំ។  

លោក បុចិ  ពសិ ី នា យក  បៃត-ិ 
ប ត្តិ  អង្គ ការ តម្លា ភាព កម្ពុជា  
ថ្លៃ ង ថា  ការ ថា្វាយ នូ វ គៃឿ ងឥ សៃស- 
រិយ  យស  ថា្វាយស ម្តៃ ច  ម៉ៃ គឺ ជា 
កា ររឹ ត ចំណ ង មិត្ត ភាព បន្ថៃ ម 
ទៀត ស មៃប់ កម្ពុ ជា និ ង ចិន ។  
លោកសា្វា គម ន៍ពៃះរា ជ តួនា ទី 
ពៃះមហា កៃស តៃ  ក៏ដូច ជា  ពៃះម- 
តា  ជាតខិ្មៃ រ ដើមៃបី ព ងៃងឹ ម ិត្ត ភា ព 
រ វា ង បៃទៃ សក ម្ពុជា  និ ងចិ ន ។  

 លោក ថា៖« យើ ងដឹ ង ហើយថា  
បៃ ទៃសក ម្ពជុា ម នទនំា កទ់នំ ង 
យូរ អង្វៃ ងជាមួយចិ ន  ហើយតួ- 
នាទី ស្តៃច របស់ យើង គឺជា អ ង្គ  
មួ យសំ ខាន់ដៃ លមិ នពា ក់ព័ ន្ធ  
រឿង ន យោបា យ ទៃ... » ។  

ទោះ ជា យា៉ៅ ង ណ  លោ ក ពិ ស ី
ច ង់ ឱៃយ សៃ រាជ វ ងៃស  ពៃះ មហា កៃសតៃ  
ក្ត ីពៃះម តា ជា តិ ក្ត ីបៃើបៃ ស់ ឥទ្ធ-ិ 
ព ល  ជំ រុ ញទំ នាក់ទំ ន ងដូច គា្នា 
ជា មួ យ បៃ ទៃស ផៃសៃង ឱៃយ ស្មើ គា្នា ។     

លោក ថា ៖« កុំឱៃយ គៃ គិត ថា 
យើ ង ល ម្អៀង ទៅរក តៃ បៃទៃស- 
ចិ ន  ការ ពងៃងឹ ទំ នាក់ ទំ ន ង រវាង- 
បៃ ទៃ ស កម្ពុ ជា ជាមួ យ   បៃទៃស 
ទាងំអ សល់ើ  សកល លោ ក គឺជា  
ការចំា បាច់ ហើយ ពៃះម ហាកៃសតៃ 
និ ង ពៃះម តា ជា តិ គួ រ តៃ ដើ រតួនា ទី 
ក្នុ ងកា រ ព ងៃឹងទំនាក់ទំន ង នៃះ 
ដោយ មិនបៃ កាន់   គោ ល ការណ៍- 
ន យោ បា យ  ណ   មួយ  ...» ៕

ក្រសួងមហាផ្ទ្រឱ្រយបង្កើតទីលានហ្វកឹហាត់បាញ់គ្រប់ពិតនៅកំពត

សម្ដ្រចម៉្រទទួលបានគ្រឿងឥស្រសរិយយសថ្នាក់ខ្ពស់ពីលោកសី៊ ជីនភីង

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ គណៈកម្មោធកិារ កចិ្ច- 
សហ បៃតិបត្តិការ រកៃសា សន្តិ សុខ 
តាម បណ្តាយ ពៃដំៃន កម្ពជុា -ឡាវ   
បើក កិច្ចបៃជុំ ពិភាកៃសាលើ កិច្ច - 
សហ  បៃតិបត្តិការ នៃ ការថៃរកៃសា 
សន្តិសុខ  និង ការបង្កៃប ឧកៃិដ្ឋ - 
កម្ម តាម បណ្តាយ ពៃំដៃន រវាង 
កម្ពុជា -ឡាវ តា ម បៃព័ន្ធ ទូរគម នា- 
គមន(៍Video Conference) ព ី
ចងុសបា្តាហ ៍មនុ  នៅ អគ្គ បញ្ជាការ-  
ដ្ឋាន នៃ កងយោធ ពល ខៃមរភូមិន្ទ ។

លោក ឥត សារា៉ាត ់ អគ្គ មៃបញ្ជា- 
ការ រង  និងជា នាយស ៃនា ធិការ- 
ចមៃុះ នៃ កងយោធពល ខៃមរ ភ ូមនិ្ទ  
និង ជា បៃធន គណៈកម្មោ ធិ ការ កិ ច្ច- 
សហបៃតិបត្តិការ រកៃសា សន្តិសុខ  
របៀប រៀបរយ តាម បណ្តាយ ពៃំ- 
ដៃន កម្ពជុា -ឡាវ  ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ 
ថា  លោក បាន ដកឹ នា ំបៃ តភិ ូកម្ពជុា  
កាលពី ថ្ងៃទី៦  វិច្ឆិកា  ជួបបៃជុំ 
ជាមួយភាគី ឡាវ  ដឹកនាំ ដោយ 
លោក  ចានថ់ន សន តា អាត  នាយ- 
អគ្គ សៃនា ធិការ រង  នៃ កងទ័ព 
បៃជាជន ឡាវ រួម ជាមួយ  សមជិក ។

បើ តាម មៃទ័ព រូបនៃះ  កិច្ចបៃជុំ 
នោះ មន សារៈសំខាន់ ណស់ 
សមៃប់ ភាគី ទាំង២ ជួប ជជៃក គា្នា 
បន្ត ក្នុងការ ពងៃឹង ពងៃីក ចំណង 
ទាក ់ទង កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ ថៃ- 
រកៃសា សន្តសិខុ  របៀបរៀបរយ តាម- 
បណ្តាយ ពៃំដៃន រវាង បៃទៃស  
ទាំង២ ឱៃយ មន ស្ថិរភាព  សន្តិ សុខ 
កាន ់ តៃ ល្អ  និង សន្តិភាព ពិត។ 
ជាព ិសៃស  បង្កៃប រាល ់បទល្មើស 
និង បទ ឧកៃិដ្ឋ ឆ្លងដៃន ខុស ចៃបាប់ ។

លោក ថា ៖«យើង ជា   បៃទៃស 
ជិតខាង គា្នា  អ៊ីចឹង តៃូវ តៃ មន ទំ- 
នាក ់ ទំនង ល្អ ជាមួយ គា្នា អ៊ីចឹង- 
ហើយ ។ កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ  គ ឺយើង បៃជុ ំ
បៃចាឆំ្នាដំើមៃបី ឱៃយ ភាគ ីទាងំ២ សា្គាល ់   
ព ីសមសភាព គា្នា ទៅវញិ ទៅមក។ 
លើស ពីនៃះ  យើង ជជៃក គា្នា អំពី 
ការ  ទប ់សា្កាត ់បទល្មើស នា នា តាម- 
ពៃំដៃន កម្ពុជា- ឡាវ  ក៏ដូចជា បទ- 
ល្មើស  ឆ្លង  ដៃន។ កន្លងមក យើង 
បានធ្វើការ ចៃើន ជាមួយ គា្នា។ បៃ- 
សិន  មន សកម្មភាព បទល្មើស គួរ- 
ឱៃយ សងៃស័យ ណមួយ  គឺ ភាគី ឡាវ  
រាយ ការណ៍ មក កម្ពុជា  ហើយ 
កម្ពុជា  ក៏ រាយការណ៍ បៃប់ ទៅ 
ឡាវ វិញ ដៃរ។ ភាគី ទាំង២ ចាត់- 
វិធនការ ទាន់ពៃល វៃលា»។

ក្នុង កិច្ចបៃជុំ  លោក ចាន់ថន 
សន តា អាត  សណំមូពរ កម្ពជុា បន្ត 
ពភិាកៃសា គា្នា ទៀត  តាម ពៃល  កណំត ់ 
រៀងរាល ់ឆ្នា ំ នងិ រមួគា្នា ដោះសៃយ 
គៃប់ បញ្ហាដៃល កើត   ឡើង៕ 

កម្ពជុា-ឡាវ ពិភាក្រសាពី 
កិច្ចសហការថ្ររក្រសា 
សន្តស៊ិខ និងបង្ក្រប  
ឧ ក្រដិ្ឋកម្មតាមព្រដំ្រន

សម្ដេចម៉េ និងលោកសីុ ជីនភីង នៅប៉េកំាងពីថ្ងេ៦ វិច្ឆកិា។ រូប ពៃះបរមរាជវាំង



ថ្ងៃចន្ទ ទី៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៣
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តពទីពំរ័ ១...បៃសាសនថ៍ា ៖«ខ្ញុ ំ
មិន  បៃកាស ដាក់ បៃទៃស ក្នុង គៃ 
មានអាសន្ន ទាំងសៃុង ឬ ផ្នៃក 
ណាមួយ នោះទៃ  ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន 
រារាងំ នវូ ដណំើរ របស ់អ្នក ដៃល មនិ 
មាន ការពាក់ព័ន្ធ ដៃរ។  ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ 
សុំស្នើ ឱៃយ អ្នក ណា ក៏ដោយ តៃូវ 
យកចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ការការពារ 
សុខភាព នៅ ក្នុង កាលៈទៃសៈ 
ដៃល យើង មិនមាន ភាព ចៃបាស់- 
លាស់ នៃះ  ដោយ យើង តៃូវ ធ្វើ ការ- 
ពាក ់មា៉ាស ់នងិ រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថ ិភាព   
ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់ តាម ការណៃនាំ 
របស់ កៃសួង សុខាភិ បាល»។

លោក បានបន្តថា ៖«ខ្ញុ ំចាតទ់កុ 
ថា  នៃះ ជាបញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរ  សមៃប់ 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ របស់ យើង។  
ខ្ញុំសុំ ឱៃយ អាជា្ញាធរ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  
ក៏ ដូច ជាវិស័យ សុខាភិបាល 
ដៃល កា្តាប់បាន មុខ សញ្ញា  និង 
អំពាវនាវ ទៅដល់ កៃសួង សា្ថា បន័ 
ដៃលគៃប់ គៃង មនៃ្តី បុគ្គលិក ក៏ 
ដចូជា សា្ថាបន័ ព័ត៌មាន ទាងំ ឡាយ   
តៃូវ យកចិត្ត ទុកដាក់ បន្ថៃម ទៀត  
តាមដាន ចពំោះ អ្នក ដៃលតៃវូ ធ្វើ- 
ចតា្តា ឡសីក័ ឱៃយ បាន ហ្មត់ចត់។ បើ 
មិន ដូច្នៃះ ទៃ  ហានិភ័យ នឹង មាន 
ខ្ពស ់បផំតុ សមៃប ់បៃទៃស របស ់
យើង នៅ ក្នុង កាលៈទៃសៈ នៃះ» ។

ស្ថិត ក្នុង សា្ថានភាព នៃះ  លោក 
បៃប់ឱៃយ ពលរដ្ឋ  ក្នុង រយៈពៃល 
២អាទិតៃយ ខាងមុខ នៃះ  តៃូវ រួមគ្នា 
ការពារ ខ្លួន  ដោយ ការ ពាក់ មា៉ាស់  
នងិ រកៃសា សុខភាព ឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ  
មុន នឹង ចៃញ លទ្ធផល  បនា្ទាប់ ពី 
ការធ្វើ តៃស្ត ជាបន្ត បនា្ទាប់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ សងៃឃឹមថា  
យើង នងឹ ជម្នះ បាន នវូ ការលបំាក 
ក្នុង កាលៈទៃសៈ ដៃល សភាព- 
ការណ ៍តមៃវូ ឱៃយយើង តៃវូ តៃ ចាត-់ 
វិធាន ការ ចាំបាច់ ដោយ ខាន មិន 
បាន ។ ទោះប ីខ្ញុ ំស្ថតិនៅ ក្នងុ ការ- 
ធ្វើ ចតា្តាឡីស័ក  ក៏ ខ្ញុំ នៅតៃ បន្ត 
តាមដាន នងិ បញ្ជា ដកឹនា ំទៅ លើ 
បញ្ហានៃះ បន្ត ទៀត។ តៃ សុំ ឱៃយ 
មាន កចិ្ច សហការ ពអី្នក ដៃល ជាប-់   
ពាក់ព័ន្ធ  ហើយ ក៏ សុំឱៃយ អាជា្ញា ធរ 
មាន សមត្ថកចិ្ច តាម ដាន សមៃប ់
អ្នក ដៃល ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក»។ 

បនា្ទាប់ ពី នាយករដ្ឋមនៃ្តី ស្នើ ឱៃយ 
កៃសងួ សខុាភបិាលនងិ រដ្ឋបា ល- 
រាជ ធានីភ្នំពៃញ ជួល សណា្ឋាគរ 
សមៃប់ ដាក់អ្នក គ្មាន លទ្ធ ភាព 
ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក នៅ ផ្ទះ  កៃសួង  
និង រដ្ឋបាល រាជ ធានី  ភ្នំពៃញ  
បានសមៃច យក សណា្ឋាគរ 
រ៉ៃសុីដង់ សុខា ភ្នំពៃញ (SOKHA 
Phnom Penh  Hotel & 
Residence) សមៃប់ ផ្តល់ ជូន 
អ្នក ដៃល មិនមាន លទ្ធភាព ធ្វើ - 
ចតា្តា ឡីស័ក ដោយ ខ្លួន ឯង។

យោង តាម សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័-៌ 
មាន របស់ កៃសួង សុខាភិបាល 

ចៃញកាល ពី យប់ ថ្ងៃទី៧  វិច្ឆិកា  
កៃ សងួ សខុាភិបាលនងិ រដ្ឋ បាល 
រាជធានី ភ្នំពៃញ  បាន ឯក ភាព គ្នា  
កំណត់ ទីតាំង សមៃប់ ទទួល 
ធ្វើចតា្តា ឡីស័ក រយៈពៃល ១៤ថ្ងៃ   
ចាប់ពី ថ្ងៃទី៨  វិច្ឆិកា  ចំពោះ   អ្នក 
ដៃលបាន ប៉ះពាល់ ដោយ ផ្ទាល់  
និង បៃយោល ទាំងអស់  ជាមួយ 
លោក រដ្ឋមនៃ្ត ីការបរទៃស ហងុគៃ ី 
ហើយ ពុំមាន លទ្ធភាព ធ្វើចតា្តា- 
ឡសីក័ ដោយ ខ្លនួ ឯងនៅ សណា្ឋា- 
គរ រ៉ៃសុដីង ់សខុា ភ្នពំៃញ  នៅក្នងុ 
ភមូ១ិ  សង្កាត ់ជៃយ ចង្វារ  ខណ្ឌ 
ជៃយ ចង្វារ  រាជធានី ភ្នំពៃញ។

ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ  កៃសួង 
អប់រំ  យុវជន  និង កីឡា បាន- 
រកឃើញ ថា  គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា 
ឯកជន ចំនួន៨  ក្លិប ហាត់ កីឡា 
ការា៉ាតៃដ ូចនំនួ១  នងិ មន្ទរី អបរ់ ំ 
យុវជន  និង កីឡា ខៃត្ត ចំនួន១  
បានពាក់ព័ន្ធ នឹង ករណី គណ:- 
បៃតិភូ នៃ បៃទៃស ហុងគៃី។ 

លោក រស ់សវុាចា  អ្នក នាពំាកៃយ 
កៃសួង អប់ រំ ឱៃយដឹង ពី មៃសិលមិញ 
ថា  កៃសួង បាន ចាត់ចៃង អនុវត្ត 
វិធានការ តាមការណៃនាំ របស់ 
កៃសងួ សខុា ភ ិបាល យ៉ាង ខា្ជាបខ់្ជនួ 
ទៅដល់ គណ:គៃប់គៃង ក្លិប ហាត់ 
ការា៉ាតៃ ដូ  មន្ទីរអប់រំនិង គៃឹះសា្ថាន 
សិកៃសា ទាំង នោះ   ដោយ តមៃូវ ឱៃយ 
ផ្អា ក ដំណើរ ការ សិកៃសា ក្នងុ ថា្នាក់ រៀ ន 
តាម ការចំាបាច់ និង បន្ត ការ សិកៃសា  
តាម អនឡាញ រយ:ពៃល ១៤ថ្ងៃ ។ 

ថា្នាក់ ដឹកនាំ កៃសួង អប់រំ  ក៏ 
បាន បៃកាស ឱៃយ ដឹង នៅ ថ្ងៃទី៧   
វិច្ឆិកា  ថា  មាតាបិតា  អ្នក អាណា 
ពៃយា បាល បៃមាណ ៩០០នាក់  
បាន ប៉ះ ពាល់ ដោយ ផ្ទាល់  និង 
ដោយ បៃយោល ជាមួយ គណៈ-
បៃតិភូ ហុងគៃី នាពៃល កន្លង មក 
នៃះ។ បើ តាម លោក ហង់ជួន 
ណារ៉ុន  រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង អប់រំ  
យុវជន  និង កីឡា  គឺ ដោយ 
សារតៃ មានការ  វិវត្តថ្មីៗ នៃះ  
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ជងំ ឺកវូដី១៩  កៃសួង 
អបរ់ ំ បានស្នើ ទៅដល ់មាតាបតិា  
អ្នក អាណា ពៃយាបាល ទាំងអស់ 
ដៃលបាន ប៉ះពាល់ ដោយ ផ្ទាល់  
និង ដោយ បៃយោលជា មួយ 
គណៈ បៃតិភូ ហុងគៃី  និង មាន 
កូនចៅ សិកៃសា នៅតាម គៃឹះសា្ថាន 
សិកៃសា  តៃូវ អនុ វត្ត   នូវ វិធានការ 
ចាំបាច់ មួយ ចំនួន ។

លោក បៃប់ថា ៖«វិធានការ 
ទាំងនោះ  គឺ តៃូវផ្អាក បញ្ជូន 
កូនចៅ មកកាន់ គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា 
ជាបណ្តោះ អាសន្ន ចំនួន ១៤ថ្ងៃ  
ដើមៃបី ធ្វើចតា្តា ឡសីក័ នៅ ផ្ទះ រៀងៗ 
ខ្លួន  និង រៀន តាមបៃព័ន្ធ អៃឡិច- 
តៃនូកិ  ពៃមទាងំ តៃវូ ផ្តល ់ពត័ម៌ាន 
ទៅកាន់ គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា  ដើមៃបី 
គៃឹះ សា្ថាន សិកៃសា មាន វិធានការ 
បន្ត ក្នងុ ការទប ់សា្កាត ់ការរកី រាល- 

ដាល នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩»។
លោក នាយក រដ្ឋមនៃ្ត ីហ៊នុ សៃន  

បាន ចៃក រំលៃក នូវ បទពិ សោធ   
ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ លោក  ក្នុង អំឡុង 
ពៃលនៃ ការធ្វើចតា្តា ឡីស័ក នៅ 
ក្នុង ផ្ទះ ដូចជា កាត់បន្ថយ នូវ ទីធា្លា 
ដៃល លោក តៃូវ ធ្វើការ  តៃូវ ដើរ  
ដោយ លោក បៃើ តៃ បន្ទប់ ២ទៃ  គឺ 
បន្ទប់ សមៃក  និង បន្ទប់ បាយ។ 
លោក មិន អង្គុយ តាម សាឡុង 
ឬក ន្លៃង ណា ផៃសៃង។ នៅ ពៃល 
បើក ទា្វារ បន្ទប ់លោក យក កៃណាត ់  
រុំ ដៃ  លោក រីស យក ប៊ិកតៃ ២គត់ 
សមៃប់ កាន់  ដើមៃបី ចៀសវាង 
កុំឱៃយ មាន ការប៉ះ ទៅនឹង ប៊ិក ដទៃ 
នាំ ទៅដល់ ផលវិបាក សមៃប់ 
ពៃល កៃយ។ លោក បន្ត ថា  
ឯកសារ ដៃល បាន យក មក ជូន 
លោក  នងិ យកចៃញ គ ឺតៃវូ បាញ-់ 
ថា្នាំ ហើយ អ្នក ធ្វើការ នៅ ក្នុងផ្ទះ 
លោក នងិ ផ្ទាល ់ជាមយួ លោក តៃវូ 
ពាក់ សៃម ដៃ។ 

លោក ហ៊ុន សៃន  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« ខ្ញុំ សុំ អំពាវនាវ ឱៃយ មានការ ធ្វើ- 
ចតា្តា ឡីស័ក  ហើយ រដ្ឋមនៃ្តី ដៃល 
មាន មនៃ្តី និង បុគ្គលិក របស់ ខ្លួន 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការធ្វើចតា្តា ឡសីក័  ក ៏
តៃូវ ណៃនាំ បន្ត ទៅ មនៃ្តី កៃម- 
ឱវាទរបស់ ខ្លួន  ដើមៃបី ធ្វើចតា្តា ឡី- 
ស័ក នៃះ ឱៃយបាន តៃឹមតៃូវ  ដូច អ្វី 
ដៃល ខ្ញុ ំបានកពំងុ ខតិខ ំធ្វើ នៃះ ។ 
ពៃះ ជោគជយ័  ឬ មនិ ជោគជយ័  
វា អាចនឹង ផ្ទុះ នៅក្នុង សា្ថានភាព 
មួយ ដៃល មិនទាន់ ចៃបាស់ លាស់  
ដៃល យើង តៃូវ មានការ បៃុង- 
បៃយ័ត្ន»។

យោង តាម កៃសងួ សខុាភ ិបាល  
គិត តៃឹម ថ្ងៃ ទី៨ វិច្ឆិកា  បៃទៃស 
កម្ពជុា មាន អ្នក មាន ជងំ ឺ កវូដី១៩ 
ទាំងអស់ ចំនួន ២៩៥នាក់ (សៃ្តី 
៦០នាក់)  ប៉ុន្តៃ អ្នក ដៃល បាន- 
ពៃយាបាល ជាសះ សៃបើយ ទូទាំង 
បៃទៃស ចនំនួ ២៨៨នាក ់ ស្មើនងឹ 
៩៧,៦៣%។ ចំណៃក អ្នក ដៃល 
កពំងុ សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀត  មាន 
ចំនួន ៧នាក់។ ក្នុង នោះ បុរស 
ជនជាតិ ខ្មៃរ ៣នាក់  សៃ្តី ជន ជាតិ 
ខ្មៃរ មា្នាក់  សៃ្តី ជនជាតិ បារាំង មា្នាក់  
បរុស ជនជាត ិបា៉ាគសីា្ថាន មា្នាក ់ នងិ 
បុរជន ជនជាតិ ឥណា្ឌា មា្នាក់។

បើ តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌- 
មាន ពី មៃសិលមិញ  របស់ កៃសួង 
សខុាភបិាល  គ ឺបរុស ជន ជាត ិខ្មៃរ  
អាយ ុ៣១ឆ្នា ំ ដៃល ជាអង្គរកៃស ការ- 
ពារ   ផ្ទាលរ់បស ់រដ្ឋមនៃ្ត ីការបរទៃ ស   
ហុងគៃី  រក ឃើញ លទ្ធផល តៃស្ត 
វិជ្ជមាន កូវីដ១៩  បនា្ទាប់ ពី បាន- 
ធ្វើតៃស្ត លើកទី២ នៅ វិទៃយា សា្ថាន 
បា៉ាស្ទ័រ កម្ពុជា។

កៃសួង សុខាភិបាល   បញ្ជាក់ 
ថា  ការធ្វើ តៃស្ត អ្នក ប៉ះ ពាល់ 
ជាមួយ រដ្ឋមនៃ្តី ការបរទៃស ហុង- 
គៃ ីទាងំអស ់មកដល ់ថ្ងៃទ ី៧  មាន 
ចំនួន ៨៩២នាក់។  កៃសួង នឹង 
បន្តធ្វើ តៃស្ត ពកួ គៃ ឡើង វញិ ចនំនួ 
៣ដង ទៀត  នៅ វមិាន មតិ្តភាព  នៃ 
ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋ មនៃ្តី ទៅ តាម- 
កាល បរិច្ឆៃទ  ដោយ លើក ទី២ 
នៅថ្ងៃ ទី៩  វិច្ឆិកា  លើក ទី៣  នៅ 
ថ្ងៃទ១ី៤  វចិ្ឆកិា នងិ លើក ទ៤ី  នៅ 
ថ្ងៃទី១៨  ខៃវិច្ឆិកា៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: រាជ រដា្ឋាភិបាល ជប៉ុន 
បាន ផ្ដលហ់រិញ្ញបៃប ទាន ឥត សណំ ង 
និង ឥណទាន សមៃបទាន សរុប ជិត 
២៣០លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក ដល់  
រាជរដា្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដើមៃបី ទិញ  
សមា្ភារសមៃប ់ការពារ សន្តសិខុ     ក្នងុ  
ពៃតឹ្តកិារ ណ៍ធំៗ និង ដើមៃបី ជួយ ទប់ - 
សា្កាត់ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ។

សៃចក្ដីបៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
សា្ថានទូត ជប៉ុន កាល  ពី  ថ្ងៃទី៦  ខៃ 
វិច្ឆកិា បាន ឲៃយ ដឹង  ថា ឆ្លើយតប តាម-  
សំណើរបស់  រ ដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា 
ក៏ដូចជា  ដើមៃបី ពងៃឹង ទំនាក់ទំនង 
មិត្តភាពនិង សហបៃតិបត្តកិារ រវា ង 
បៃទៃស ទាំង២ រដា្ឋាភិបាល ជប៉ុន 
បា ន ស មៃ ច  ផ្តល់ ហិរញ្ញបៃបទាន 
ឥត សំណង ចំនួន ៣០០លាន យ៉ៃ ន  
ស្មើនឹង បៃមាណ ២,៧ លាន ដុលា្លា រ   
និង ឥណទាន ស មៃប ទា ន  ២៥បី៊ លា ន 
យ៉ៃន ស្មើនឹង បៃមាណ ២២ ៧ 
លាន ដុលា្លារ ដល់ រាជរដា្ឋាភិបាល 
កម្ពជុា។ ហិរញ្ញបៃបទាន ឥត សំណ ង  
គឺ សមៃប់ កម្មវិធី អភិវឌៃឍន៍ សៃដ្ឋ - 
កចិ្ច នងិ សង្គម ដោយ ផ្ដល ់ជនូទៅ 
អ គ្គ ស្នងការ នគរបាល ជាតិ និង 
អគ្គនាយកដា្ឋាន អនោ្តាបៃវៃសន ៍ នៃ 
កៃសួងមហាផ្ទៃ ដើមៃបី ទិញ សមា្ភារ 
រមួមាន យនយន្ត សមៃប់ ការពារ 
សន្តិសុខ ដើមៃបី ទុក ការពារ កៃបួន 
គណៈ បៃតិភូ និង មា៉ាសីុន តៃតួ ពិ និ តៃយ 
កាំរស្មីអុិច សមៃប់ បៃើ បៃស់ នៅ 
តាម ពៃំដៃន គោក។ 

សៃច ក្តី បៃកាស បន្ត ថា សមា្ភារ 
ទាំងនៃះ នឹង ជួយ ការ ពារ សន្ត ិសុខ 
ដល់  ពៃតឹ្ត ិការណ ៍ទៃង់ទៃយ ធំ ដូច - 
ជាស ន្ន ិសីទ អន្ដរជាតិ នាពៃល ខាង - 
មុខ ជា  ដើម ។ ចំពោះ ឥណ ទាន សមៃប   -  
ទាន សមៃប់ កម្មវិធី គំទៃ បនា្ទា  ន់ដើ មៃបី 
ឆ្លើយតប ទៅនងឹ វបិត្ត ិជងំ ឺក ូវដី  ១៩ 
គឺ  នឹង ជួយ ទប់សា្កាត់ ការរីក រាល ដា ល 
នៃ ជំងឺ នៃះ រកៃសា លំនឹង និ ង ភាព- 
សកម្ម នៃ សកម្មភាព សៃដ្ឋកចិ្ច នងិ 
សង្គមនិង កា រពារ កិច្ច គំពារ សង្គ ម ។ 
ឥណទាន នៃះ គឺ បន្ថៃម ពីលើ ហិរញ្ញ - 
បៃបទាន ឥត សំណង៥ពាន់ លាន 
យ៉ៃ ន (បៃមាណ ៤៥លាន ដុ លា្លា រ ) 
ដើ មៃបី ឆ្លើយតប ទៅនងឹ ជងំ ឺក ូវដី១ ៩ 
តាមរយៈ ការធ្វើ ឲៃយ បៃសើរ ឡើង វិ ញ  
នូវ មន្ទរីពៃទៃយបង្អៃក ក្នងុ ខៃត្ត សៀម - 
រាប ការ ផ្ត ល ់ឧបក រណ ៍វៃជ្ជសាស្តៃ 
នៅ ទូទំាង បៃទៃសនិង ជំនួយ បច្ចៃ ក  - 
ទៃស ជាដើម។

ការបៃកាស ព័ត៌មាន នៃះ  ធ្វើ ឡើ ង 
បនា្ទាប ់ព ីមានកម្ម វធិ ីចុះ ហត្ថ លៃខា 
ផ្លូវការ  រវាង លោក បៃក់ សុខុ ន 
ឧបនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីរដ្ឋ មន្តៃ ីកៃ សងួ 
ការប រទៃសនិង លោក មិ កា មិ មា៉ា - 
សា ហុ ីរ៉ ូឯកអគ្គរាជទតូ ជប៉នុ បៃចា ំ
កម្ពជុា កាលព ីថ្ងៃទ៦ី ខៃវចិ្ឆកិា នៅ 
ទីស្ដីការ កៃសួង ការបរ ទៃស។

លោកឆយ គឹម ខឿន អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ អគ្គស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាល- 
ជាតិ  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា រដា្ឋា - 
ភិបាល ជប៉ុន នឹង ផ្តល់ជំនួយ ជា 
សមា្ភារ ដូចជារថ យន្ត សមៃប់ ការ - 
ពារ សន្ត ិសុខ និង រថយន្ត ដឹក នំា កៃបួ ន 
បៃតិភូ ដើមៃបី ទុក ការពារ គណៈ - 
បៃតិ ភូ ក្នងុ ពៃតឹ្ត ិការ ណ៍   ធំៗ ក៏ដូចជា 
ស ន្នសីិ ទ អន្ដរ ជាតិ នាពៃល ខាង មុខ ។ 
លើ ស  ពី នៃះ ក៏មាន មា៉ាសុីន តៃួត- 
ពិនិ តៃយ កំារស្មអិុីច មួយចំនួន  ស មៃ ប់ 
បៃើបៃស់ នៅតាម ចៃក  ពៃំដៃន 
គោក  ផងដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ខ្ញុំ អត់ ចាំ ចំនួន សមា្ភារ ទាំងអស់ - 
ហ្នងឹ ចៃបាស់ ទៃ បុ៉ន្ដៃ រថយន្ត បៃហៃ ល 
២០ គៃឿង។ សមា្ភារ និង រថយន្ត 
ដៃលជា ជំនួយ របស់ ជបុ៉ន ទំាង អ ស់   
នៃះ នឹង មកដល់ កម្ពុជា នៅ អំឡុង 
ពាក់កណា្តោល ឆ្នាំ២០២១ » ។

លោក សៃី ឱ វណ្ណឌី ន អ្នក នាំ - 
ពាកៃយ កៃសួង សុខាភិបាល ថ្លៃង ពី 
មៃសលិមញិ ថា កៃស ួងសខុាភបិាល  
មាន កិច្ច សហបៃតិប ត្ត ិការ ល្អ ជាមួ យ  
បៃទៃស ជបុ៉ន ដៃលក ន្លង មក ជបុ៉ ន 
បាន ជួយលើ ការសាង សង់ ហៃដា្ឋា - 
រច នាសម្ពន័្ធ សុខាភិ បាល នៅ រាជ- 
ធា នី ភ្នំ ពៃញ និង បណា្តោ ខៃត្ត មួយ - 
ចនំនួ។  «រយ: ពៃល ប៉នុា្មាន ឆ្នាចំងុ- 
កៃយ នៃះ កៃសួង បាន ស្នើ សំុ ជបុ៉ ន 
តាម រយ :អង្គកា រ JICA ពនិ ិតៃយ ក្នងុ 
ការ ជួយ ជួ ស ជុល និង សាង សង់ 
មន្ទីរ ពៃទៃយ ខៃត្តសៀ មរា ប  ។ ដូច្នៃះ 
ការ សមៃច ចិត្ត របស់ ជបុ៉ន នាពៃ ល  
នៃះ គឺសៃប ពៃល ដៃល យើ ងកំ ពុ ង  
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺកូវីដ ១៩  ជា ផ្នៃក មួ យ 
ក្នងុ ការ ជួយ បង្កើន សម ត្ថ  ភាព មន្ទ ីរ  -  
ពៃទៃយ ឲៃយកាន់ តៃមាន ភាព ល្អបៃសើ រ 
ថៃម ទៀត ដើ  មៃបី ដោះសៃយ នូវ 
តមៃូ វ ការ បៃើ បៃស់ សៃវា របស់ 
បៃជា ជន ទទូៅ »។ បើ តាម លោក- 
សៃ ីវណ្ណ ឌនី បច្ចបុៃបន្ន មាន អ្នក ជងំ ឺ
ចៃើន លើស ព ីចនំនួ គៃដៃល មន្ទរី- 
ពៃទៃយ មាន ។ 

លោក កៃុស សារា៉ាត់ បៃធាន 
មន្ទីរ សុខា ភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប 
បា ន ថ្លៃ ងពីមៃសិល មិញ ថា  មន្ទីរ- 
សុខា ភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប  បាន 
ទទួល ស មា្ភា រ  មួយ ចំនួន  ដៃលទាក់ - 
ទង វសិយ័ សខុាភបិាល នងិ សាង- 
សង់  អ គ រវះ កាត់និង អគរ សង្គៃ ះ  - 
បនា្ទាន់ នៃមន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃ កខៃត្ត 
សៀ មរាប។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖ 
«គមៃង នៃះ ខ្ញុំ បាន ដាក់ សំណើ 
ទៅយូ រឆ្នាំ ដៃរ ហើយ ប៉ុន្ដៃ ភាគី 
ជប៉ុន ទើប តៃ សមៃច ផ្ដល់ ជូន 
ពៃះ ពកួ គ ត ់ តៃវូ មកធ្វើ ការសកិៃសា 
ជាចៃើន ដំណាក់ កាល ។ ជំនួយ 
នៃះ នឹង ជួយ ដល់ វិស័យ សុខា - 
ភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប បាន ចៃើន 
ពៃះ យើ ង ទទួល បាន អគរ និង 
បរិកា្ខា រពៃទៃយ មួយទៀត  បំពាក់ ក្នុង 
អគរ ដៃរ »  ៕  

លោកនាយករដ្ឋ មន្តេ ី ហុ៊ន សេន បង្ហាញរូបលោកជាមួយភរិយា លើទំព័រហ្វេស

បុ៊កដេលលោកណេនំាឱេយបេយ័ត្នកូវីដ។ រូប SPM

នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីបង្ហាញក្តបីារម្ភ... ជបុ៉ន ផ្តល់  ប្រក់  ជិត  $២៣០លាន ដើម្របី 
ពង្រងឹ ការការពារសន្ត ិសុខ និង ប្រឆំាង កូវី ដ



នៀមឆេង
 
ភ្នំពេញៈ លោក អោ អាន

ដែលជាជនសងែស័យក្នុងសំណុំ-
រឿង០០៤/០២នែសាលាក្ដី-
កាត់ទោសមែដកឹនាំខ្មែរកែហម
បានទទួលមរណភាពហើយ
កាលពីថ្ងែទី៦ខែវិច្ឆិកា នៅ
ខែត្តបាត់ដំបង។ នែះបើតាម
ការបញ្ជាក់របស់លោកនែតែ
ភតែអ្នកនាំពាកែយសាលាក្ដីខ្មែរ-
កែហម។
លោកភក្តែថ្លែងថាសណំុ-ំ

រឿង០០៤/០២ បែឆាំងនឹង
អោអានបានបិទបញ្ចប់នៅ
ចំពោះមុខអង្គជំនំុជមែះវសិាមញ្ញ
ក្នងុតុលាការកម្ពជុា(អ.វ.ត.ក)
ដែលគែហៅថាសាលាក្ដីកាត-់

ទោសអតតីមែដកឹនាំខ្មែរកែហម  
តាំងពីថ្ងែទី១០ខែសីហា ឆា្នាំ
២០២០។ ចាប់តាំងពីពែល
នោះមកអង្គជំនុំជមែះវិសា-
មញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលែង
មានយុតា្តាធិការលើលោកអោ
អានទៀតហើយ។
លោក អោ អាន តែូវបាន

សហពែះរាជអាជា្ញាអន្តរជាតិនែ
សាលាក្ដីខ្មែរកែហម ចោទ-
បែកាន់ពីបទអំពើបែល័យពូជ-
សាសន៍លើជនជាតិចាម នៅ
ក្នុងខែត្តកំពង់ចាម ឧកែិដ្ឋកម្ម
បែឆាំងមនុសែសជាតិ និងការ-
រំលោភបំពានលើកែមពែហ្ម-
ទណ្ឌឆា្នាំ១៩៥៦គឺអំពើមនុសែស-
ឃាតដោយចែតនា។
លោក នែតែ ភក្តែ បាន

បញ្ជាក់ថាសាលាក្ដីខ្មែរកែហម
បានបញ្ចប់សំណុំរឿងនែះ
ហើយពីថ្ងែទី១០ ខែសីហា។
អង្គជំនំុជមែះតុលាការកំពូល
បានសមែចថា ក្នុងករណី
ដែលពុំមានដីកាបញ្ជូនរឿង
ទៅជំនុំជមែះដែលជាក់លាក់
និងអាចអនុវត្តបាននោះដូច-
នែះរឿងក្តីបែឆំាងនឹងអោអាន
តែវូបញ្ចប់នៅចំពោះមុខអ.វ.ត.ក»។
លោក ឡោជុនធី មែធាវី

១រូបដែលការពារជនរង-
គែះបានថ្លែងថា តាមផ្លូវ-
ចែបាប់បែសិនបើតុលាការមិន
បន្តនីតិវិធីលើជនសងែស័យទែ
ហើយពែះរាជអាជា្ញាមិនមាន
ការប្ដងឹអ្វីបន្តទៀតទែរឿងក្ដីតែវូ
បានបញ្ចប់។

លោកឆាងយុបែធានមជែឈ-
មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែល
សែវជែវបែវត្តិសាស្តែខ្មែរ-
កែហមបានថ្លែងថា៖«មរណ-
ភាពរបស់គាត់គួរតែជំរុញឱែយ
យើងរួមគា្នា និងបន្តដំណើរ
របស់យើងតទៅទៀតដើមែបី
រកែសានូវគោលការណ៍សិទ្ធិ-
មនុសែសនិងទប់សា្កាត់អំពើឃោរ-
ឃៅដ៏ធំនែះដូចជាឧកែិដ្ឋកម្ម
បែល័យពូជសាសន៍មិនឱែយតែឡប់
មកវញិ។វាជាភាពទទលួខសុតែវូ
នែមនុសែសគែប់រូប ទាំងរដ្ឋាភិ-
បាលទាំងបែជាពលរដ្ឋ»។
សូមរំឭកផងដែរថា កាលពី

២ខែមនុមនសុែសដបំងូដែលតែវូ
បានសាលាក្ដីកាត់ទោសមែដកឹ
នាខំ្មែរកែហមផ្តនា្ទាទោសមនុគែ

គឺកាំងហ្កែកអា៊ាវហៅឌុចក៏
បានទទួលមរណភាពដែរ។
ដូច្នែះបច្ចុបែបន្ននែះអតីតមែ-

ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នែរបបខ្មែរ-
កែហមអ្នកដែលរស់រានមាន 

ជីវតិមានតែខៀវសផំនដែល
ជាបែមុខរដ្ឋសម័យខ្មែរកែហម
តែមា្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែូវ
បានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃំាងនែ
សាលាក្ដីខ្មែរកែហម៕

ថ្ងែចន្ទទី៩ែខវិច្ឆកាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈអគ្គនាយកដ្ឋានការ-
ពារអ្នកបែើបែស់កិច្ចការបែកួត-
បែជែងនិងបង្កែបការក្លែងបន្លំ
«ក.ប.ប»នែកែសួងពាណិជ្ជកម្ម
នងឹបញ្ជនូសណំុំរឿងបណ្តងឹរបស់
មាតាបិតាទារករងគែះ២៤គែួ-
សារដែលបានបែើបែស់ផលិត-
ផលមែសៅទឹកដោះគោកែុមហ៊ុន
NutrilattMasterLMCo.,Ltd
ទៅតលុាការនៅថ្ងែទី១៤ខែវចិ្ឆកិា 
បនា្ទាប់ពីភាគីទំាង២មិនអាចដោះ-
សែយគា្នាកែបែពន័្ធតលុាការក្នងុ
រយៈពែល១ខែតាមការកំណត់។
លោកផានអូនអគ្គនាយក

ក.ប.បថ្លែងពីមែសិលមិញថាអគ្គ-
នាយកដ្ឋានក.ប.បបានទុកពែល
១ខែកាលពីកចិ្ចបែជុំជាមយួមាតា
បិតាទារករងគែះនិងតំណាង
កែមុហ៊នុនាចំលូផលតិផលមែសៅ-
ទកឹដោះគោមា៉ាកNutrilattកាល- 
ពីថ្ងែទី៥-៦ខែតុលាដើមែបីស្វែង-
រកដំណះសែយគា្នាកែផ្លវូតុលា- 
ការ។ ប៉ុន្ដែដល់ពែលកំណត់មិន-
មានករណីដោះសែយណាមួយ
ដែលអាចទទួលយកបានរវាងភាគី
ទាំង២ ទើបក.ប.ប សមែច
រៀបចំកសាងសំណំុរឿងនែះបញ្ជូន
ទៅតុលាការ។លោកថ្លែងថា៖ 
«ករណីនែះ យើងបានសមែប-
សមែួលសំណងតាមនីតិវិធីរដ្ឋបែប-
វែណីជាមុន។បើភាគីទាំង២អាច
ពិនិតែយទៅមានភាពសមសែបនែ
ការទូទាត់សំណងនោះគឺតែវូដោះ-
សែយ។ឥឡូវនែះ ភាគីទាំង២
អត់ឯកភាពគា្នាលើសំណងរដ្ឋបែប-
វែណីដោយសារតែការទាមទារនងិ
បណំងនែការចង់ទទូាត់សងរបស់

ភាគីកែុមហ៊ុនវាមានទំហំខុសគា្នា
ចែើនពែក»។លោកបញ្ជាក់ថា៖ 
«បុ៉ន្ដែមិនមែនមានន័យថានៅពែល
ដែលភាគីទំាង២ដោះសែយ
សំណងរដ្ឋបែបវែណីហើយ យើង
អត់សើរីបណ្តឹងពែហ្មទណ្ឌនោះ
ទែករណីនែះគឺស្ថតិនៅក្នងុបណ្តឹង
ពែហ្មទណ្ឌដដែល»។
អ្នកសែីចាន់ផល្គណុមា្ដាយទារក 

រងគែះមា្នាក់កែយពីបែើបែស់
មែសៅទឹកដោះគោនែះថ្លែងពីមែសិល-
មិញថា កាលពីថ្ងែទី៦ខែវិច្ឆិកា
អគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.បបាន
សមែបសមែួលដឹកនាំកិច្ចបែជុំ
រវាងភាគមីាតាបតិាទារករងគែះ
នងិកែមុហ៊នុដើមែបីសមែចបញ្ជាក់
ពីការបញ្ជនូសណំុំរឿងនែះបន្តទៅ
តុលាការ។ រយៈពែល១ខែកន្លង-
មកកែមុហ៊នុមនិបានទាក់ទងទៅ
មាតាបិតាទារករងគែះទំាង២៤
គែួសារដើមែបីដោះសែយទែ។
អ្នកសែីបញ្ជាក់ថា៖«កែុមហ៊ុន

បានទាក់ទងទៅ២គែសួារក្នងុនោះ
១គែសួារបានប្ដងឹទាមទារសំណង

៧មុនឺដលុា្លារហើយ១គែសួារទៀត
ទារសំណងជាង៧មុឺនដុលា្លារ។
ដូច្នែះកែយពីកែមុហុ៊នបានសួរ-
នាំមាតាបិតាទារករងគែះ២គែួ-
សារនែះរួចហើយក៏ឈប់បន្តចរចា
ដោះសែយជាមួយមាតាបិតា
ទារករងគែះដទែទៀត។កែុម-
ហ៊នុបង្ហាញហែតុផលថាមនិអាច
ចរចាជាមួយមាតាបិតាទារក
រងគែះទៀតទែគឺកែុមហ៊ុនមាន
លទ្ធភាពសងតែឹមតែ១គែួសារ
១ពាន់ដុលា្លារប៉ុណ្ណោះ»។
បើតាមអ្នកសែីផល្គណុទហំំនែ

សណំងចនំនួ១ពាន់ដលុា្លារដែល
កែុមហ៊ុនគែងសងដល់មាតា-
បិតាទារករងគែះនែះគឺស្ថិត
នៅចំណុច១មិនអាចនិយាយគា្នា
បានទែដូច្នែះសំណុំរឿងនែះតែូវ
តែបញ្ជូនទៅដល់តុលាការ។
អ្នកសែីបញ្ជាក់ថាកែុមហ៊ុន

បានបង្ហាញហែតុផលថាខ្លនួធា្លាប់
បានចរចាជាមយួមាតាបតិាទារក
រងគែះដទែទៀតដែលមិនមែន
ជាមាតាបិតាដក់បណ្តងឹនែះគឺបាន 

ផ្ដល់សណំងតែមឹពី៥០០ទៅ១០
០០ដុលា្លារ។អ្នកសែបីន្តថា៖«ទម្ងន់
នែទារករងគែះនិងមានជំងឺកែយ
ពីការបែើបែស់មែសៅទឹកដោះគោ
របស់កែុមហ៊ុនគឺមានសភាព
ផែសែងៗគា្នា។ដូច្នែះកែុមហ៊ុនគួរតែ
ពចិារណាឱែយបានសុីជមែទៅលើ
ឯកសារទាមទារសណំងរបស់ជន- 
រងគែះពែះទំហំសំណង១ពាន់
ដុលា្លារនែះគឺតិចតួចណាស់»។
កែុមមាតាបិតាទារករងគែះ

កែយពីបានបែើបែស់មែសៅ-
ទឹកដោះគោមា៉ាកNutrilattលើ
លែខBatchចំនួន៦បែភែទ
(B/N:487,488,536,537,
538,539)បានបង្កឱែយកូន[ទារក]
របស់ពួកគាត់មានសភាពឈឺស្លែក-
សា្លាងំនិងមានជំងឺខ្វះជាតិដែកទើប
ស្នើទៅរដ្ឋមន្ដែីកែសួងសុខាភិបាល
និងអគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.បនែ
កែសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែកក្កដ 
និងខែសីហាដើមែបីស្វែងរកដំណះ-
សែយ។កែយពីទទួលបណ្តឹង
នៅថ្ងែទី២៦ខែសហីាអគ្គនាយក-
ដ្ឋានក.ប.បបានបង្ហាញលទ្ធផល
វិភាគមែសៅទឹកដោះគោមា៉ាក Nu-
trilattលើលែខBatchចំនួន
៦បែភែទខាងលើបនា្ទាប់ពីបាន
ធ្វើការវិភាគដោយមន្ទរីពិសោធន៍
ឯករាជែយនងិមានការទទលួសា្គាល់
ជាអន្តរជាតិនៅបែទែសសិង្ហ- 
បុរី។ការវិភាគបង្ហាញថាជាតិ-
ដែក(Iron)ដែលមានក្នងុមែសៅទឹក- 
ដោះគោទំាងនែះមានកមែិតទាប
ជាងការបែកាសរបស់កែុមហ៊ុន
និងស្តង់ដកូដិចអន្តរជាតិ។
ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ មិនអាចទាក់ទង

កែមុហ៊នុNutrilattMasterLM
Co.,Ltdបានទែពីមែសិលមិញ៕

ឃុតសុភចរិយា 

បាត់ដំបងៈ លោក សខែង
រដ្ឋមន្តែីកែសងួមហាផ្ទែកាលពី
មែសិលមិញបានចែកសែវូពូជជាង
១ពាន់តោនជូនដល់បែជាកសិករ  
រងគែះដោយទកឹជនំន់ដោយ
ក្នងុ១គែសួារទទលួបាន១០០
គីឡូកែមសមែប់បែជាពលរដ្ឋ
ចំនួន១០២១០គែសួារក្នុង
ខែត្តបាត់ដំបងដើមែបីជួយសា្ដារ
ឡើងវិញលើវិស័យកសិកម្ម
កែយវិបត្តិជំនន់ទឹកភ្លៀង។
ក្នងុពធិីជបួជុសំរួសខុទកុ្ខនិង  

ផ្ដល់សែវូពូជដល់កសិករទំាងនោះ  
លោក ស ខែងបានថ្លែងថា
ជំនន់ទឹកភ្លៀងបានបង្កផលប៉ះ-
ពាល់ទៅលើវិស័យកសិកម្មសា- 
ធារណការធនធានទឹកនិងអភិ-
វឌែឍន៍ជនបទ។
លោកបានថ្លែងថា៖«វិធាន-

ការក្នុងអំឡុងពែលទឹកកំពុង
ជន់លិចគឺការអន្តរាគមន៍ជួយ
ជម្លៀសពលរដ្ឋចែញពីតំបន់រង-
គែះដោយទឹកជំនន់ទៅកាន់
ទីទួលសុវត្ថិភាព។ ឥឡូវទឹក
បានសែកទៅវិញហើយដូច្នែះ
វិធានការបនា្ទាប់របស់យើង គឺ
ការដំដុះនិងជួសជុលនូវហែដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធនានាឡើងវិញជា-
បនា្ទាន់»។
លោកសខែងថ្លែងថាដើមែបី

ធ្វើការដំដុះសា្ដារឡើងវិញនា-
ពែលនែះគឺមានសារៈសំខាន់-
ណាស់ក្នុងការធានានូវសន្តិ-
សុខសែបៀងនិងការលើកកម្ពស់
ជវីភាពរស់នៅរបស់បែជាពល-
រដ្ឋ។ជាមួយគា្នានែះលោកស
ខែងបានជំរុញឱែយមន្តែីជំនាញ

ជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់បែជា-
កសិករបន្ថែមទៀត តាមរយៈ
ការជួយភ្ជរួរាស់ដីសែធ្វើយា៉ាង-
ណាពន្លឿនការដំដុះសែវូក៏ដូច-
ជាដំណាំរួមផែសំផែសែងទៀត ឱែយ
បានឆាប់បំផុតតាមដែលអាច
ធ្វើទៅបាន។
គួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសំណែះ-

សំណាលសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់-
សែូវពូជជូនបែជាពលរដ្ឋក្នុង
ខែត្តបាត់ដំបងនាពែលនែះគឺ
ជាកម្មវិធីរបស់លោកនាយករដ្ឋ- 
មន្តែី ហ៊ុន សែន ប៉ុន្តែដោយ-
សារលោកនាយករដ្ឋមន្តែីជាប់
ធ្វើចតា្តាឡីស័ក១៤ថ្ងែកែយ
ជំនួបជាមួយរដ្ឋមនែ្តីកែសួងការ-
បរទែសនងិពាណជិ្ជកម្មហងុគែ ី 
ដែលបានមកបំពែញទសែសន-
កិច្ចកម្ពុជាកាលពីសបា្ដាហ៍មុន
ដែលរដ្ឋមន្តែីកែសួងការបរទែស
នងិពាណជិ្ជកម្មហងុគែីរបូនោះ
តែូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ
កូវីដ១៩បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ទសែសន-
កិច្ចនៅកម្ពុជា។
របាយការណ៍របស់គណៈ-

កមា្មាធិការជាតិគែប់គែងគែះ-
មហន្តរាយបានឱែយដឹងថាដំណំា-
សែវូសរបុ២៨៧៩៦១ហកិតា
និងដំណំារួមផែសំសរុប៩៧០២៩
ហិកតាបានខូចខាតដោយសារ
ទឹកជំនន់នៅ២០រាជធានីនិង
ខែត្តក្នងុនោះខែត្តបនា្ទាយមាន-
ជយ័បាត់ដបំងនងិពោធិ៍សាត់
រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគែ។
ទឹកជំនន់ក៏បានធ្វើឱែយខូចខាត
កំណាត់ផ្លូវជាតិផ្លូវខែត្តនិងផ្លូវ- 
កែសួកែហមសរបុបែវែង៦២៧
គីឡូម៉ែតែនិងផ្លូវលំជនបទបែវែង
១៦៨៥គីឡូម៉ែតែផងដែរ៕

លោកអោអានអតីតមេខ្មេរកេហមកាលនៅមានជីវិត។ រូបថតDC-CAM

កិច្ចបេជំុរកដំណោះសេយកាលពីថ្ងេទី៦ខេវិច្ឆកិា។ រូបថតCCF

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបញ្ជនូបណ្តងឹរបស់មាតាទារក
ប្រើផលិតផលទឹកដោះគោប៉ះពាល់សុខភាពទៅតុលាការ

លោកសខ្រងច្រកស្រវូពូជជាង
១ពាន់តោនជូនពលរដ្ឋជាង១មឺុនគ្រសួារ

លោកអោអានអតីតម្រដឹកនំាខ្ម្ររក្រហមដ្រលជាជនសង្រស័យមា្នាក់ទទួលមរណភាពក្នងុអាយុ៨៧ឆ្នាំ
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លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

ប្ ធា នគ ្ ប់គ្ ង  កា រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្ ធា ន គ្ ប់គ្ ង កា រីនិពន�  
សូ វិស ល

អនុប្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុ�ៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ 
បៃ  ក់ ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   គ្ហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
�ុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដ រា៉ា ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
�ៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក� ្ 
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

�ឿន ឌីយា៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្ស�្ ួលអក� រា វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្ ធា ន�្ន ្កផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្ករច� ទំព័រ

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

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

�្ន ក្  ផ្� យ � ណិជ� កម� 
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
ប្ ធា ន�្កចា យកា ស្តស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្ ធា ន�្កចា យកា ស្ត

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

ប្ ធា ន�្ន ក្រដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្ស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្ស
 �ុិល សោ ភ 

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្ ធា នគណន្យ្យៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្�  និងរច� គ្ហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិយ ល័យ�្ត្ត �ៀមរា ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិយ ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

គឹម សារុំ

ជា រឿយ ៗ  យើងតៃង បា ន ឃើញ 
ស ម ត្ថ ក ិច្ចឃា ត ់ខ្ល ួនអ្ន ក ត ច រន្ត- 
អ គ្គសិនី ដើមៃបី ឆ ក់ស ត្វ ដៃលបំ ផ្លាញ 
ដំណាំ ក្នុ ង ដីក ម្មសិទ្ធិរ បស់ គា ត់ 
តៃ បៃរ មក ឆក់ អ្ន កដ ទៃ ដៃល 
ធ្វើដំ ណើ រកា ត់ ទី តាំ ង នោះ 
បណា្ដា ល  ឱៃយស្លា  ប់។ ចង់ ដឹ ងថា 
តើកា រឃា ត់ខ្លួ  ននៃះ តៃឹ ម តៃូវ ឬ 
ទៃ បើ គាត ់មនិ បាន បៃពៃតឹ្ត ជាក-់ 
ស្ដៃង ផង ។ ជុំវិញ ករណី នៃះ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍  បាន សម្ភា សជាមួ យ 
លោក មៃធាវី  លី កុសល  មន 
ការិយា ល័យ ធ្វើកា រនៅ ផ្ទះ លៃខ 
៤៥Eo ផ្លូវ ៩ ភូមិ តៃពាំង ថ្លឹង 
សង្កាត់ ចោម ចៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍- 
សៃនជ័យ រាជ ធានី ភ្នំពៃញ   
មន ខ្លឹម ស រដូ ច ខាង កៃ ម ៖  

ឧប មា ថា  លោក(ក)បាន 
រាយ ខស្ ្ភ្លើង ឆក ់សត្វ នៅ វាល- 
ស្  ត្ លោក(ខ)ដើរ ទៅ 
ជាន់ ខ្ស្ ភ្លើង នោះបណ្តាល ឱ្យ 
ឆក់ សា្លាប់។ ក្យ កើត ហ្តុ 
នគរ បាល បាន ចាប់ លោក(ក)។  
តើក រណីន្ះ  ហ្តុអ្វី បាន ជា 
នគរ បាល ចាប់ លោក(ក)បើ 
គាត ់មនិ បាន ប ្ព្តឹ្ត ជាក ់ស្តង្ 
ផង នោះ ?

ជា បឋម យើង តៃូវ ស្គាល់ ឱៃយ 
ចៃបាស ់ជា មនុ សនិ នវូ នយិម នយ័ 
នៃ បទ ល្មើស ជាក ់ស្តៃង ថា តើ វា 
មន លក្ខណៈ បៃប ណា ខ្លះ ដៃល 
គៃ ចាត់ ទុក ជា បទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង។ 
 បើ យោង តាម មតៃ ៨៦ នៃ 
កៃម នតី ិវធិ ីពៃហ្ម ទណ្ឌ បាន ចៃង 
ថា“ជា បទល្មើស ដៃល កំពុង 
បៃពៃឹត្ត  ជា បទល្មើស ទើប បៃ- 
ពៃតឹ្ត រចួ ភ្លាម។ តៃវូ ចាត ់ទកុ ថា ជា 

បទ ឧកៃ ិដ្ឋឬ ម ជៃឈិម ជាក់ ស្តៃង ដៃរ  
កាល ណា នៅ កៃយ ពៃល មន 
បទល្មើ ស រួ ច បន្តិច មក ជន- 
សងៃសយ័ តៃវូ បាន ស ធារ ណជ ន 
សៃក ដៃញប៉ផប់  ចាប់ ពភីង  ឬ 
បុគ្គល ដៃល តៃវូគៃ រក ឃើញ មន 
វត្ថឬុ ស្លាក ស្នាម  ឬ តមៃយុ ចៃបាស់- 
លាស់  ហើយ សីុ ចង្វាក់ ផៃសៃង ទៀត  
ដៃល នាំ ឱៃយ គៃ សន្និ ដ្ឋាន បាន ថា  
បុគ្គល នោះ បាន បៃពៃឹត្ត  ឬ បាន 
ចូល រួម បៃពៃតឹ្ត ប ទល្មើស” យោង 
តាម ស្មារតី នៃះ យើង អាច កំណត់ 
បាន ថា  បទ ល្មើស ជាក់ ស្តៃង  មិន- 
មៃន កំណត់  តៃ សកម្ម ភព ដៃល  
កំពុង បៃពៃឹត្ត នោះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ អាច 
កៃយ សកម្ម ភព នោះ បន្តិច 
ហើយ បុគ្គល នោះ តៃូវ បាន គៃ 
រក ឃើញ ថា មន តមៃយុ ចៃបាស-់ 
លាស់ ណា មួយ ឬ សកៃសី ចង្អលុ- 
ប ង្ហាញ ភ្លាម ៗ ថា  អំពើ នោះ ឬ 
សកម្ម ភព នោះ ជា ទង្វើ របស់ 
អ្នក បៃពៃតឹ្ត នោះ ។យា៉ាង ណា មិញ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង អង្គ ហៃតុ ខាងលើ 
នោះ យើង  តៃវូ ដឹង ឱៃយ បានចៃបា ស់- 
លា ស់  សុីជ មៃ នៃ អង្គ ហៃតុ 
នោះ ជា មនុ សនិ  ទើប យើង អាច 

កំណត់ បាន ថា  ការ ចាប់ ខ្លនួ របស់ 
ស ម ត្ថ កិច្ច ខុស ឬ តៃូវ ។

ករណី ន្ះ ប្សិន បើ គ្ួសារ 
របស់ លោក (ក)ព្ ម ច្ញ 
សំណង ដល់ គ្ួសារ លោក 
(ខ)ហើយ គ្សួារ លោក (ខ)
ក៏ មិន ប្តឹង មក សមត្ថ កិច្ច  តើ 
លោក(ក)អាច ផុត ពី ការ ចាប់ 
ខ្លួន បាន ទ្? 

តាម ការផ្តល់ អង្គ ហៃតុ ខាង- 
លើ នោះ គ ឺវា ស្ថតិ នៅ ក្នងុក រណ ី
បទ ល្មើស ពៃហ្ម ទណ្ឌ ហើយ  
ដូច្នៃះ បើជា បទ ល្មើស ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ នោះ  បណ្តឹង អាជា្ញា ក៏មន 
ចលនា ដៃរ  ហើយ បណ្តងឹ អាជា្ញា 
នៃះ ទៀត សោត  គឺ មិន អាច បញ្ចប់ 
ឬរ លត ់តាម កា រចរចា រប ស ់ជន- 
រង គៃះ និ ង ជន បង្ក នោះ ដៃរ។ 
ការ ពៃម ចៃញ សំណង ដល់ 
គៃួសរ លោ ក(ខ) គឺ តៃឹម តៃ 
ជាការ  ដោះសៃ យ នូវសំ ណង  
រដ្ឋ បៃបវៃ ណី តៃ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ 
បណ្តងឹ អាជា្ញា នៅ តៃ មន ចលនា- 
ដដៃល។ នៅ ក្នុង កៃម នីតិ វិធី 
ពៃហ្មទ ណ្ឌ  តៃង់  មតៃ៧  ក៏ 
មន ចៃង ដៃរ អំពី ការ រលត់ នៃ 

បណ្តឹង អាជា្ញា  មន ដូច ជា៖
 -មរណ ភព នៃ ជនល្មើ ស
 -ការ ផុត អាជា្ញា យុ កាល
-ការ លើក លៃង ទោស ជា ទូទៅ
-និរាក រណ៍ នៃ ចៃបាប់ ពៃហ្មទណ្ឌ
-អាជា្ញា អ ស់ជំនុំ 
 ក្នុងក រណី មិន មន ចូល ទៅ 

នឹង មូល ហៃតុ នៃះ  ការ រលត់ 
បណ្តឹង នៃ មតៃ ៧ នៃះ នៅ តៃ 
មន ចល នា។

កយ្ ពល្ លោក (ក)ត្វូ 
សមត្ថ កចិ្ច ចាប ់ខ្លនួ ហើយ  តើ គ ្
អាច ចាត់ ទុក លោក (ក)ថា ជា 
អ្នក មាន ទោស ឬ?    

នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ នៃ ពៃះ- 
រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា យើង តៃង់ 
មតៃ ៣៨ បាន ចៃង ថា“ ចៃបាប់ 
រា៉ាប់រង មិន ឱៃយ មនការ រំលោភ- 
បំពាន លើ រូបរាង កាយ បុគ្គល 
ណាមយួ ឡើយ។ចៃបា ប ់ការពារ- 
ជីវិត  កិត្ត ិយស  និង សៃចក្ត ីថ្លៃថ្នរូ  
របស់ បៃជាព លរដ្ឋ។ការ ចោទ- 
បៃ កាន ់ ការ ចាប ់ខ្លនួ  ការ ឃាត-់ 
ខ្លួន  ឬ ការ ឃុំខ្លួ ន ជន ណា មួយ 
នឹង អាច ធ្វើ ទៅកើ ត  លុះតៃ តៃ 
អនុវត្ត តៃឹម តៃូវ តាម បញ្ញត្តិ- 
ចៃបាប។់ការ បង្ខ ិតបង្ខ ំការធ្វើ បាប 
លើ រូប រាង កាយ  ឬ បៃពៃឹត្តកម្ម 
ណា មួយ ដៃល បន្ថៃម ទម្ងន់ 
ទណ្ឌកម្ម អនវុត្ត ចពំោះ ជន ជាប ់
ឃុំ ឃំាង  ឬ ជាប់ ពន្ធ នាគារ តៃូវ 
ហាម ឃាត់ មិន ឱៃយ ធ្វើ ឡើយ។ 
អ្នក ដៃ ដល់  អ្នក រួម បៃពៃឹត្ត  និង 
អ្នក សម គំនិត តៃូវ ទទួល ទោស 
តាម ចៃបាប ់។កា រ ទទលួ សរភ ព 
ដៃល កើតឡើ ង ពី ការប ង្ខិ តបង្ខំ 
តាមផ្លូ វ កាយ ក្តី  តាមផ្លូវ ចិត្ត ក្តី 
មនិតៃវូ ទកុជា ភស័្ត ុតាង  នៃ ពរិទុ្ធ- 
ភព ទៃ។វិមតិ សងៃស័ យ តៃូវ បាន 

ជា បៃយោជន៍  ដល់ ជនជា ប់ចោ ទ។ 
ជន ជាប់ចោទ ណាក៏ដោយ  តៃូវ 
ចាត់ទុកជា មនុសៃស អត់ ទោស 
ដរាបណា  តុលាការ មិន ទាន់ 
កាតទ់ោ ស ជា ស្ថាពរ ។ជន គៃប-់ 
រូ ប មន សិទ្ធិ ការពារ ខ្លួន តាមផ្លូវ- 
តុលាការ។  ដូច្នៃះ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
អង្គ ហៃតុ នៃះ លោ ក(ក) គឺ មិ ន 
ទាន់ អាច សន្ម តថា មន ទោស  
នៅឡើ យ នោះទៃ  ការ ឃាតខ់្ល ួន 
របស់  ម ន្តៃី  នគរ បាល យុត្តិធ ម៌  
គឺជា ការឃា ត់ខ្លួន  ដើ មៃបី សុើប- 
អង្កៃត ចា ត់ចៃង តាម នីតិ វិធី  ដៃល 
ក្នុង ដំណាក់ កាល នៃះ  កៃ ម- 
ន ីតវិធិ ីពៃហ្ម ទណ្ឌ បាន បៃើ ពាកៃយ 
ថា ជន សងៃស័យ តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

ចុះ បើ ជន រង គ្ះ ជា កូន ឬ 
សាច់ ញាតិ របស់ លោក (ក) វិញ  
តើ ច្បាប់ អនុ វត្ត យ៉ាង ម្៉ច ដ្រ ?

បើ យើង កៃឡៃក មើល នៅ ក្នងុ 
កៃម ពៃហ្ម ទណ្ឌ នៃ ពៃះរា ជាណា- 
ចកៃ កម្ពុជា វិញ នោះ គឺជា គោល- 
ការ ណ៍ នៅក្នុង រឿង ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
បុគ្គល ម្នាក់ៗ ទទួល ខុស តៃូវ- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  តៃ ចំពោះ អំពើ ផ្ទាល់- 
ខ្លនួ យោង តាម មតៃ២ ៤គោល- 
ការ ណ៍ ឯក ត្ត កម្ម នៃ ការទទួល - 
ខុស តៃវូ ពៃហ្ម ទណ្ឌ  រួម ទំាង រដ្ឋ-  
ធម្ម នុ ញ្ញក៏បាន ចៃង ដៃរ ថា  
មនុសៃស ម្នាក់ៗគឺ មន សិទ្ធិ ស្មើ - 
ភព គា្នា ចំពោះ មុខ ចៃបាប់ ។ 

ដូច្នៃះ ចៃបាប់ មិន បាន កំណត់ 
ថា  នឹង លើក លៃង ទោស ឱៃយ 
ចំពោះ សច ់ញាតិ នោះទៃ  ក្នុង 
ករណី ដៃល គាត់ បៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស ណាមួ យ  មន ន័យថា  
គាត់ គឺជា អ្នក ទ ទួល ខុស តៃូវ  
នូវ កំហុស របស់ ខ្លួន ដៃល បាន 
កើត ឡើង ៕

តពីទំព័រ ១...ស្ថាប័ន សមៃប់ ឆ្នាំ ២០ 
២១ ។ លោក  លើក ឡើង នៅ ក្នុង លិខិត 
ចុះថ្ងៃទី ៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០  ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន ពី មៃសិល មិញ  ថា រាជ - 
រដ្ឋាភិបាល  បាន កំណត់ ចំនួន ផៃន ការ កៃប - 
ខ័ណ្ឌ សមៃប់ឆ្នា ំ២០២១ ហើ យ ចំពោះ 
កៃសួង ស្ថាប័ន ដៃល បាន ជៃើស រីស រួច 
ហើយ  មិន អាច ជៃើស រីស កៃប  ខ័ណ្ឌ ថ្មី 
បន្ថៃម ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១បាន ទៀត  ឡើយ ។ 
លោក  បន្ថៃមថា៖«ចំពោះ ការ ជៃើសរីស 
កៃប ខណ័្ឌ ថ្មឆី្នា ំ២០២១ គៃប ់កៃសួងស្ថាប័ ន 
តៃវូ អនុវត្ត ផ្អៃក តៃមឹ ចំនួ ន ផៃន ការ ក្នុង ឆ្នាំ  
២០២០ ដៃល បាន ផ្អាក កន្លងមក តៃ បុ៉ណ្ណោះ 
លើក លៃង តៃ  កៃសួ ង  ស្ថាប័ន ចំនួន ៣  គឺ 
កៃសួង រៀបចំ ដៃន  ដី  នគ រូប នីយ កម្ម  និង 

សំណង់ កៃសួង ការបរទៃស  និង រាជ បណ្ឌ ិតៃយ- 
សភ កម្ពុជា នៃ ទីស្តី ការគណៈ រដ្ឋមនៃ្តី»។

ដោយ ឡៃក កៃសួង  ស្ថាប័ន ដៃល បា ន ធ្វើ- 
ការ ជៃើសរ ីស មនៃ្តកីៃបខណ័្ឌ មយួ ចនំ ួន  រចួ 
ហើយ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០អាចធ្វើ ការ ជៃើស រី ស 
ចំនួន កៃបខ័ណ្ឌ ដៃល នៅ សល់ តៃ ប៉ុណ្ណោះ 
សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២១។ លោកសុខា បញ្ជា  ក់ 
ថា ការ បៃឡង  ជៃើសរីស  និង អនុវត្ត កម្ម- 
សិកៃសា អាច ចា ប់  ផ្តើម ពីខៃ មករា ឆ្នាំ ២០២១ 
តទៅ  ដោយ តៃូវ អនុវត្ត ខា្ជាប់ខ្ជួន តាម ការ- 
ណៃនំា វៃជ្ជ សសៃ្ត របស់ កៃសួង សុខា ភិបា ល 
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺកូវីដ ១៩។  លោក 
រដ្ឋមនៃ្ត ី បញ្ជាកថ់ា ៖ «នៅពៃល បើកឱៃយ មន 
ការ បៃឡង បៃជៃង សមូ មៃតា្តា រៀបច ំជៃើស- 
រីស បៃក្ខជន ដៃល  មន លក្ខណសមៃបត្តិ 

គៃបគ់ៃន ់ឱៃយ ចលូ បមៃើ ការងរដើមៃប ីបពំៃ ញ 
មុខ តំណៃង ដៃល ទំនៃរ និង សៃចក្តី តៃូវ ការ 
ដៃល មន ពិត បៃកដ នៅ តាមអង្គភព  ថា្នាក់ - 
ជាត ិមន្ទរី នងិ អង្គភព ជនំាញ នៅ រដ្ឋបាល  
ថា្នាកក់ៃម ជាត ិពៃម ទាងំ យកចតិ្ត ទកុ ដក ់
ដល់ បៃក្ខភព ជាជន ពិការ ដៃល មន សមត្ថ - 
ភព សម សៃប ២ភគ រយ នៃចំនួន កៃប- 
ខ័ណ្ឌ សរុ ប  របស់ សមី កៃសួង  ស្ថាប័ន »។

ទន្ទឹម នឹង នៃះ លោ កពៃំ សុខា បាន ឱៃយ 
គៃប់ ថា្នាក់ដឹកនាំ គៃប់កៃសួង ស្ថាប័នតៃូវ 
រៀប ចំ ស្នើ សុំ មនៃ្តីតំណាង កៃសួង មុខងរ- 
សធា រណៈ  ចូលរួម ក្នុង ដំណើរការ បៃឡង 
ឱៃយ បាន មនុ ពៃល រៀបច ំបង្កើត គណៈ កម្មការ 
រៀបចំ ការ បៃឡង បៃជៃង  ជៃើសរីស បៃចំា - 
ឆ្នាំ ដើមៃបី កៃសួង មុខ ងរស ធារណៈ មន 
លទ្ធ ភព ចូលរួម សហ ការ ចាប់ ពីដំណាក់- 
កាល ដំបូង។

កៃសួងស្ថាប័ន ចំនួន ៣២  នឹង ធ្វើ ការ ជៃើ ស -  

រីស កៃប ខ័ណ្ឌ មនៃ្តី រាជការ សុីវិល សរុប 
ចំនួន  ៦១០៦នាក់ ដៃល ក្នុង នោះ កៃសួង  
ស្ថាប័ន ដៃល ជៃើស រីសចៃើន ជាង គៃមន 
កៃសួង អប់រំ ៣៦ ០០ នាក់  កៃសួង សុខា   - 
ភិបាល ១៣០០ នាក់ កៃសួង យុត្តិធម៌ 
(អគ្គនាយក ដ្ឋាន កចិ្ចការ តលុាការ) ១៧៨ 
នាក ់កៃសងួ មហាផ្ទៃ (រដ្ឋបាល ថា្នាក ់កៃម- 
ជាតិ)១៧០ នាក់ កៃសួង ស ធារណការ 
និង ដឹក ជញ្ជូន ១៣៣ នាក់ និង កៃសួង 
កសិកម្ម ចំនួន ១៣៣ នាក់ ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដៃរថា កាល ពី ខៃ មៃស 
ឆ្នា ំ២០២០ កៃសួង មុខងរ សធារណៈ  បា ន 
បៃកាស ពីការ ផ្អាក ជាបណ្ដាះ អាសន្ននូវ 
ការ ជៃើស រីស កៃបខ័ណ្ឌ    ថ្ម ីសមៃប់ ឆ្នា ំ២០ - 
២០ ឱៃយ ចលូ បមៃើការងរ ជាមនៃ្ត ីរាជ ការ នៅ 
តាម កៃសងួ ស្ថាបន័   អង្គភព នៅ ថា្នាក ់ជាត ិ
និង ថា្នាក់ កៃម ជាតិ អាសៃ័យ ដោយ ផល- 
ប៉ះពាល់ ពី វិបត្តិនៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩៕

តើការឃាត់ខ្លនួអ្នករាយខែែសភ្លើងការពារដំណំា តែបង្កស្លាប់មនុសែសតែមឹតែវូឬទែ?

រដ្ឋាភិបាល សមែចជែើសរើស...

លោក ម្ធាវី លី កុសល កាលពីកន្លងមក។ រូបថត សហ ការី
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ប្រមូលពន្ធឌីជីថល...
តពីទំព័រ១...មិនបានចុះបញ្ជីនៅ

ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
គោលបំណងន្រះត្រូវបានលើក-

ឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាង
លោកជាវា៉ាន់ដ្រត រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង
ប្រសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
(MPTC)និងលោក គង់ វិបុល
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុក
ជាអគ្គនាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរ (GDT)កាលពីថ្ង្រពុធ
សបា្តាហ៍កន្លងទៅ។
ភាគីទាងំ២បានពភិាក្រសាអំពីយន្តការ

ប្រមូលពន្ធពីការលក់ស្រវាឌីជីថល
របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ច្រកវិទ្រយាធំៗទាំងនោះ
ដោយរកចណំលូបានពីអ្នកប្រើប្រស់
នៅកម្ពុជា។
លោកជាវា៉ាន់ដ្រតបានឱ្រយដឹងថា

ក្រសួងMPTCនឹងសហការជាមួយ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដរ និងក្រសួង
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុឱ្រយបានកានត់្រ
ជតិស្នទិ្ធក្នងុគោលបណំងដើម្របីបង្កើន
ចណំលូពន្ធជនូរដ្ឋជាពសិ្រសក្រមុហ៊នុ
ផ្ដល់ស្រវាឌីជីថលនិងប្រតិបត្តិករ
ទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយប្រសទិ្ធភាព
និងសុវត្ថិភាព។
លោកជាវា៉ាន់ដ្រតថ្ល្រងថា៖«ក្នុង

សមយ័កាលន្រះនៅព្រលដ្រលកម្ពជុា
និងបណ្ដាប្រទ្រសជាច្រើនផ្រស្រងទៀត
បន្តការប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាដើម្របី
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ»។
លោកគង់វិបុលបានបងា្ហាញការ-

គាទំ្ររបសល់ោកចពំោះផ្រនការរបស់
MPTCក្នុងការរៀបចំឱ្រយមានបណ្ដុំ
ទិន្នន័យ(BigData)ដោយធ្វើសមា-
ហរណកម្មទិន្នន័យថា្នាក់ជាតិគ្រប់វសិយ័
បញ្ចូលគា្នានិងច្រករំល្រកព័ត៌មាន
ជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាងំកម្រតិជាតិ
និងកម្រិតក្រមជាតិ។
លោកថ្ល្រងថា៖«MPTCនិងGDT

នឹងព្រងបទប្របញ្ញត្តិរួមគា្នានិងបង្កើត
សមត្ថភាពបច្ច្រកទ្រសក្នងុការប្រមូល-
ពន្ធលើផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម និង
ស្រវាឌីជីថល»។
កាលពីពាក់កណ្ដាលខ្រតុលាក្រសងួ

ពាណិជ្ជកម្មបានអំពាវនាវឱ្រយមា្ចាស់
អាជីវកម្មអ្រឡិចត្រូនិកដក់ពាក្រយ
សុំការអនុញ្ញាតនិងសុំអាជា្ញាប័ណ្ណ
ដើម្របីប្រតបិត្តិការស្របច្របាប់នៅកម្ពជុា
បនា្ទាប់ពីច្របាប់ពាណិជ្ជកម្មអ្រឡិច-
ត្រូនិកបានចូលជាធរមានកាលពីខ្រ
វិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិងមានគោលបំណង
ក្នុងការត្រួតពិនិត្រយក្រុមហ៊ុនអ្រឡិច-
ត្រូនិកដ្រលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុានងិអាចឱ្រយសហគ្រស
ធនុតចូនងិមធ្រយមរមួបញ្ចលូគា្នាទៅក្នងុ
ចងា្វាក់តម្ល្រជាបទ់ាកទ់ងនងឹទផី្រសារក្នងុ
ស្រុកនិងអន្តរជាតិ៕LA

ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈការប្រើប្រស់ថាមពលអគ្គ-ិ
សនីសរុបសម្រប់ឆ្នាំន្រះនឹងធ្លាក់ចុះ
ចនោ្លាះពី១០ទៅ១២ភាគរយដោយសារ
ការរកីរាលដលជងំកឺវូដី១៩បង្កផល
ប៉ះពាល់ដល់វិស័យផលិតកម្មដ្រល
មានតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីខ្ពស់។
លោកវចិទរ័ហ្រសនូាអគ្គនាយកន្រ

អគ្គនាយកដ្ឋានថាមពលន្រក្រសងួរ៉្រ
និងថាមពលបានឱ្រយដឹងថាការរីក-
រាលដល វីរុសកូរ៉ូណបានប៉ះពាល់
ដល់ស្រដ្ឋកចិ្ចក្នងុតបំន់នងិពភិពលោក
ក្នុងនោះប្រទ្រសកម្ពុជាក៏គ្រចមិនផុត
ពីផលប៉ះពាល់ដ្រលបណ្ដាលឱ្រយរោង-
ចក្រកាតដ់្ររប្រហ្រល៣០០បានស្នើ
សុំផ្អាកការផលតិខណៈដ្រលសកម្មភាព
អាជីវកម្មកំពុងធ្លាក់ចុះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«វាជាលើកដំបូង

ចាបត់ាងំពីខ្ញុំបានធ្វើការងារជាមយួក្រសងួ
ដ្រលមើលឃើញការធ្លាកច់ុះតម្រវូការ

អគ្គសិនីនៅឆ្នាំន្រះដោយសារត្រផល-
ប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ១៩ដ្រលជាធម្មតា
វាកើនឡើងនៅចនោ្លាះពី១៥ទៅ២០
ភាគរយជារៀងរាល់ឆ្នាំ»។
លោកបន្តថាផលប៉ះពាល់ខ្លាងំបផំតុ

ដល់ការប្រើប្រស់នៅក្នុងផលិតកម្ម
កាតដ់្ររដ្រលមានចនំនួជាង៤០ភាគរយ
ន្រការប្រើប្រស់សរុប។
លោកលើកឡើងថា៖«នៅព្រល

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ តម្រូវការ
អគ្គិសនីក៏ធ្លាក់ចុះតាមផងដ្ររ។ដូច
ដ្រលលោកមើលឃើញថា រោងចក្រ
ផលិតកម្មកាត់ដ្ររជាច្រើនបានដក់-
ពាក្រយសំុផ្អាក និងមួយចំនួនទៀតបិទ-
ទា្វារដោយសារត្រពកួគ្រកពំងុប្រឈម
នឹងការធ្លាក់ចុះការបញ្ជាទិញខណៈ-
ដ្រលអរឺ៉បុនងិអាម្ររកិជាទផី្រសារធទំី២
របស់យើងបានទទលួរងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងខ្លាំងដោយសារត្រវីរុសកូរ៉ូណ
ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្រអ្នកទិញក៏
បានបញ្រឈប់ ឬបង្កកការបញ្ជាទិញពី

យើងផងដ្ររ»។
លោកឱ្រយដងឹថាទោះបជីាការធ្លាក់ចុះ

ការប្រើប្រស់នៅក្នងុវសិយ័កាតដ់្ររក៏
ដោយក៏ការប្រើប្រស់លក្ខណៈគ្រសួារ
នៅត្រមាន។កាលពឆី្នាំមនុតម្រវូការ
សរុបមានចំនួន២០០០ ម្រហ្គាវា៉ាត់
ហើយវាធ្លាក់ចុះមកនៅត្រមឹ១៧០០
ម្រហ្គាវា៉ាត់ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ២០២០។
កាលពីខ្រឧសភា រដ្ឋាភិបាលបាន

សម្រចចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយតម្ល្រ
អគ្គសិនីសម្រប់ក្រមុហ៊នុនៅក្នងុវសិយ័
សំខន់ៗ ៤រួមមានផលិតកម្មកសិកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម និងស្រវាកម្ម រយៈព្រល
៤ខ្រដ្រលចាប់ផ្ដើមពីខ្រមិថុនាដើម្របី
ជំរុញឱ្រយពួកគ្របន្តការងារក្នុងអំឡុង-
ព្រលការរីករាលដលជំងឺកូវីដ១៩។
ស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាត្រវូបាន

ព្រយាករថានឹងដក២,៨ភាគរយនៅឆ្នាំ
ន្រះធៀបនងឹការព្រយាករដក១,២កាល
ពីខ្រម្រសាហើយនងឹស្ទុះងើបឡើងវញិ
យ៉ាងរហ័សដល់៦,៨ភាគរយក្នុងឆ្នាំ

២០២១ធៀបនឹង០,៧ន្រការព្រយាករ
កាលពីខ្រម្រសា។
លោកវិចទ័រហ្រសូនាបានឱ្រយដឹងថា

តម្រូវការន្រះនឹងកើនឡើងនៅព្រល
សា្ថានការជងំឺកវូដី១៩ល្អប្រសើរឡើង-
វិញដោយសារត្របណ្ដាប្រទ្រសជា-
ច្រើនបើកដំណើរការស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
ពួកគ្រឡើងវិញ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«តម្រវូការអគ្គសិនី

នឹងស្ទុះងើបឡើងវិញដោយសារត្រ
ការកើនឡើងសកម្មភាពស្រដ្ឋកចិ្ចនៅឆ្នាំ
ក្រយជាពិស្រសវិស័យកាត់ដ្ររ»។
ស្ថិតិបានពីក្រសួងការងារបានឱ្រយ

ដឹងថារោងចក្រចំនួន៦៩បានផ្អាក
ការងារនិង១៣០ក្រុមហ៊ុនបានបិទ-
ទា្វារបណ្ដាលឱ្រយកម្មករ៧០០០០នាក់
គា្មានការងារធ្វើក្នុងអំឡុងព្រលន្រះ។
កម្ពជុាមានរោងចក្រចនំនួ១៧៣០

ក្នងុចំណមនោះ១០៦៩គឺជាផលិត-
កម្មកាត់ដ្ររ វាយនភណ្ឌស្រប្រកជើង
និងទំនិញធ្វើដំណើរ៕LA

ហុឹនពិសី

ភ្នពំៃញៈការនាំច្រញទនំញិពីកម្ពជុា
ទៅកាន់ប្រទ្រសជប៉ុនក្នុងរយៈព្រល
៩ខ្រឆ្នាំ២០២០មានទឹកប្រក់សរុប
ជាង១,២ពានលានដុលា្លារធ្លាក់ជិត
៦ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគា្នា
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ខណៈដ្រលទំហំ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី ធ្លាក់ចុះជាង៨
ភាគរយ។ន្រះបើយោងតាមទិន្នន័យ
ពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រប្រទ្រស
ជប៉ុន(Jetro)។
ទិន្នន័យបងា្ហាញថាចាប់ពីខ្រមករា

ដល់ដំណច់ខ្រកញ្ញាការនាំច្រញពី
កម្ពុជាមានតម្ល្រសរុប១២០៩,៩៨
លានដុលា្លារធ្លាក់ចុះ៥,៦ភាគរយពី
ចនំនួ១២៨១,២២លានដលុា្លារកាល
ពីរយៈព្រលដូចគា្នាឆ្នាំមុនចំណ្រក
ការនាំទំនិញពីជប៉ុនមកកម្ពុជាវិញ
មានតម្ល្រ៣៣៩,៣៣លានដុលា្លារ
ធ្លាក់ចុះ១៤,៨ភាគរយពីចំនួន
៣៩៨,៣៥លានដុលា្លារ។
សម្រប់ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីគឺមាន

តម្ល្រសរបុ១៥៤៨,៣២លានដុលា្លារ
ធ្លាក់ចុះ៨,៤៧ភាគរយពីចនំនួ១៦-
៧៩,៥៨លានដុលា្លារក្នុងរយៈព្រល
ដចូគា្នាឆ្នាំ២០១៩។ក្នងុរយៈព្រលខង-
លើន្រះកាលពីឆ្នាំ២០១៩ទំហំពា-
ណជិ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកើន១៣,៩ភាគរយ
ធៀបនឹងរយៈព្រល៩ខ្រឆ្នាំ២០១៨។

លោកលមឹហ្រងអនុប្រធនសភា
ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយថាបើពិនិត្រយ
មើលសា្ថានភាពន្រទនំាក់ទនំងការទតូ
នងិកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការផ្ន្រកពាណជិ្ជ-
កម្មកម្ពុជានិងជប៉ុនគឺមានភាពល្អ-
ប្រសើរជាលំដប់ប៉ុន្ត្រអ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទ្រសទំាង២ធ្លាក់-
ចុះគឺដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ដ្រល
បានរញុឱ្រយសកម្មភាពពាណជិ្ជកម្មនៅ
ស្ទើរគ្រប់ប្រទ្រសលើពភិពលោកធ្លាក់
ចុះ។លោកបន្តថាទោះយ៉ាងណ
ការធ្លាក់ចុះន្រះមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ការធ្លាក់ចុះគឺមាន

កម្រិតតិចតួច។កូវីដ១៩បានធ្វើឱ្រយ
តម្រវូការផលតិផលប្រើប្រសធ់្លាក់ចុះ
ច្រើនហើយម៉្រយាងទៀតការធ្វើដំណើរ
តាមផ្លូវអាកាសរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនក៏
មិនទាន់បានចាប់ផ្តើមនៅឡើយ»។
ជាមួយនឹងក្តីសុទិដ្ឋិនិយមលោក

ហ្រងបានអះអាងថាទហំំពាណជិ្ជកម្ម
កម្ពុជា-ជប៉ុននឹងមានសម្ទុះឡើងវិញ
ក្នុងព្រលឆប់ៗ ខណៈព័ត៌មានពីការ
ផលិតវា៉ាក់សំាងកូវីដកាន់ត្រខិតជិត
ចូលមកដល់។
លោកហុងវណ្ណៈអ្នកទទួលបន្ទុក

ស្រដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិន្រវិទ្រយាសា្ថានទំនាក់-
ទំនងអន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌិត្រយសភា
កម្ពុជាបានលើកឡើងថាមានបញ្ហា
ធំៗ៣ដ្រលធ្វើឱ្រយការនាំច្រញរបស់

កម្ពុជាក៏ដូចជាទំហំពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វ្រភាគីជាមួយប្រទ្រសជប៉ុនធ្លាក់ចុះ
រួមមានការកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រើ-
ប្រស់ការបិទប្រទ្រសដោយជំងឺកូវីដ-
១៩ការប្រកតួប្រជ្រងជាមយួផលតិ-
ផលរបស់ប្រទ្រសដទ្រ សមត្ថភាព
កមា្លាំងផលិតរបស់កម្ពុជានិងគុណ-
ភាពផលិតផលកម្ពុជាដ្រលនៅមាន
កម្រិតមិនស្របតាមស្តង់ដតម្រូវ
របស់ប្រទ្រសជប៉ុន។
លោកថ្ល្រងថា៖«កម្ពុជាត្រូវខិតខំ

ក្រលម្អប្រព័ន្ធផលិតភាពរបស់ខ្លួនឱ្រយ
កាន់ត្រប្រសើរថ្រមទៀតហើយក៏ត្រូវ
មានគោលនយោបាយជាក់លាក់

ដើម្របីត្រៀមខ្លនួបង្កើនសកា្តានពុលនា-ំ
ច្រញទៅកាន់ទីផ្រសារអន្តរជាតិ»។
រដ្ឋសភាជាតិកម្ពជុាកាលពីសបា្តាហ៍

មនុទើបអនមុត័លើស្រចក្តីព្រងច្របាប់
ស្តីពីភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកចិ្ចទលូំទលូាយ
រវាងរដ្ឋសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិ
អាសុីអាគ្ន្រយ៍នងិជប៉នុនងឹធ្វើឱ្រយទហំំ
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ជប៉ុនកើនឡើង
បន្ថ្រមទៀត។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ការនាំច្រញពី

កម្ពុជាទៅទីផ្រសារជប៉ុនសម្រចបាន
១,៧ ពាន់លានដុលា្លារកើន៧,៧
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។ន្រះ
បើតាមទិន្នន័យJetro៕LA

កម្ពជុាធ្លាក់ចុះតម្រវូការថាមពលអគ្គសិនីលើកដំបូងជាង២០០ម្រហ្គាវ៉ាត់

ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកម្ពជុា-ជបុ៉នធ្លាក់ចុះជាង៨%

ទិដ្ឋភាពកម្មការិនីដៃរសម្លៀកបំពាក់ក្នងុរោងចកៃមួយកន្លងមក។សម្លៀកបំពាក់គឺ
ជាផលិតផលមួយដៃលកម្ពជុាបាននំាចៃញទៅទីផៃសារបៃទៃសជបុ៉ន។រូបភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
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ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាជួយកៀរគរថវិកាដើម្បីជួយសម្រៃាលបន្ទុកអ្នកជួបការលំបាក 
 ថ្នាក់ដឹកនាំ កំពូល នៃ ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា (CPBank)  កាលពី ថ្ងៃ ពុធ សប្តាហ៍ មុន បន 

បង្ហាញ ការគាំទៃ  ចំពោះ យុទ្ធនា ការសង្គៃះ ជនរងគៃះ ដោយ ទឹកជំនន់ ។ លោក តូច ចៅ ចៃក បៃ ធាន 
នា យក បៃតិបត្តិ នៃ ធនាគារ CPBank លោក Malay Kumer Paul អនុបៃធាន នាយក បៃតិបត្តិ នៃ  
CPBank និង លោកសៃី Sandy Chua Phak Ju  បៃធានការិយាល័យបៃតិបត្តិណាណិជ្ជកម្ម  
និងអភិបលសាខា បន សា្វាគមន៍ លោក  ចាប ណា រិ ទ្ធ បៃធាន គៃប់គៃង ផ្នៃក ពាណិជ្ជកម្ម របស់ កាសៃត 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ដើមៃបី បង្ហាញ ការគាំទៃ របស់ ពួកគាត់ ចំពោះបុព្វហៃតុសបៃបុរសធម៌មួយនៃះ៕    

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ:  មជៃឈ មណ្ឌល បណ្តុះ ធុរកិច្ច 
ថ្មី «តៃ ជោ» (TSC)  ដៃល គៃប់ គៃង 
ដោយ  រដ្ឋ  និង  អាយ ជី ធិក គៃុប  ដៃល 
ជា កៃមុ ហ៊នុ នវានវុត្តន ៍ នងិ បច្ចៃក វទិៃយា  
បន ចុះ អនុសៃសរណៈ យោគយល់ គា្នា  
(MoU) ស្ត ីព ីកចិ្ច  សហ បៃតបិត្តកិារលើ 
កម្ម វិធី  និង គមៃង ពាក់ ព័ន្ធ  ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ការ សៃវ ជៃវ  និង អភិវឌៃឍន៍ ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន  បន ឱៃយដងឹ 
ថ  MoU  តៃវូ បន ធ្វើ ឡើង កាល ព ី ថ្ងៃទ ី 
៥  ខៃ តលុា  ឆ្នា ំ២០២០  ដើមៃបី រមួចណំៃក 
កសាង សមត្ថ ភាព នវានុវត្តន៍ សមៃប់ 
ការ ផ្លាស់  ប្តូរ ទៅ កាន់ បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជី-
ថល  ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ។  

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន  បន្ត ថ MoU  
នៃះ ក៏ នឹង ជួយ ពន្លឿន ដល់ ការ អភិវឌៃឍ  
ផលិត ផល  និង ដំណោះ សៃយ មុខ- 
ពៃញួ  នានា  ដៃល អាច ទាញ យក កមា្លាងំ 
គា ំទៃ ព ីធរុកចិ្ច ថ្ម ីក្នងុ សៃកុ  ពៃម ទាងំផ្តល ់ 
ការ គាំទៃ  និង ជំរុញការ អភិវឌៃឍ បៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូ សុី ធុរកិច្ច ថ្មី នៅ កម្ពុជា ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ ៌មាន សរសៃរ ថ ៖   
«តាម រយៈ អនុសៃសរណៈ នៃ ការ យោគ- 
យល់  គា្នា នៃះ TSC  នឹង បង្ហាញ អំពី ដំ-
ណោះ សៃយ  នងិ គមៃង បច្ចៃក វទិៃយា 
នានា របស់  អាយ ជី ធិក  ទៅ   បណា្តាញ 
ធុរកិច្ច ថ្មី  និង គមៃង បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជី-

ថល នានា របស់  TSC»។
សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌ មាន  បន្ត   ថ ៖  

«អាយ ជ ីធកិ  នងឹ ផ្តល ់  ធាត ុចលូ  នងិការ-   
បៃឹកៃសា បច្ចៃក ទៃស ចំពោះ កម្ម វិធី ទូទៅ  
នានា របស ់TSC ក ៏ដចូ ជា ផ្តល ់ ឱកាស  
ក្នុង ការ ចាប់ ដៃ គូ ជា មួយ ធុរ កិច្ច ថ្មី  និង 
គមៃង ការ ណា មួយ របស់  TSC»។ 

លើស ពី នៃះ TSC  និង   អាយ ជី ធិក  
នឹង សហការ គា្នា ក្នុង ការ រៀប ចំ អនុវត្ត 
កម្ម  វិធី ថ្មី មួយ របស់ TSC  ដៃល មាន 
ឈ្មោះ  ថ «កម្ម វធិ ីនវានវុត្តន ៍បញ្ចៃស» 
( Reverse  Innovation)  ដោយ បៃើ- 
បៃស់ ជំនាញ បច្ចៃក វិទៃយា  និង វិជា្ជា ជីវៈ 
របស់  អាយ ជីធិក  ក្នុង ការ ផ្តល់ នូវ ដំ-
បនូា្មោន  នងិ ការ បង្ហាត ់បង្ហាញ ដៃលពាក-់ 
ព័ន្ធ នានា ដល់ អ្នក ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី 
នវានុវត្តន៍ បញ្ចៃស នៃះ។

លោក   តាងំ  ងនួ ល ី នាយក បៃតបិត្ត ិ 
មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ ធរុកចិ្ច ថ្ម ី «តៃ ជោ» 
បន ថ្លៃង ថ ការ រៀប ចំ អនុវត្ត កម្ម វិធី  
នវានវុត្តន ៍បញ្ចៃស  គ ឺជា ជហំាន ដបំងូ 
សមៃប់ កិច្ច សហ បៃតិបត្តិការ គា្នា ក្នុង 
គោល បំណង ដើមៃបី ជួយ អ្នក ចូល រួម  
ក្នងុ  កម្ម វធិ ីនៃះ  តាម រយៈ ការ ផ្តលន់វូការ- 
បង្ហាត់ បង្ហាញ  និង ណៃនាំ ជា បៃចាំ  
ពៃម   ទាំង ការ គាំ ទៃ ជា មូល ដ្ឋាន នានា 
ដៃល ចាំបច់  ដើមៃបី ពួកគៃ អាច បង្កើត 
ផលិត ផល របស់ ខ្លួន បន ។

លោក ថ្លៃង ថ ៖  « អាយ ជ ីធ ិក  តៃវូ  គៃ 

សា្គាល ់ថ  ជា កៃមុហ៊នុ ដៃល លតូលាស ់
រហស័ ដចូ្នៃះ អ្នកចលូរមួ ក្នងុ  កម្ម វធិនីងឹ 
អាច រៀនសតូៃ បនចៃើន ពបីទ ពសិោធ 
និង ជំនាញ របស់  កៃុម ហ៊ុន  រួមមាន 
ជំនាញ បច្ចៃកទៃស ផ្នត់ គំនិត សហ-
គៃិន  និង វបៃបធម៌ ការងរ  ផងដៃរ ។

 TSC  គ ឺជា សា្ថាបន័  នៅ កៃម កៃសងួ 
សៃដ្ឋ  កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ សមៃប់ ការ- 
បណ្តុះ បណា្តាល បៃជាជន កម្ពុជា វ័យ- 
ក្មៃង  ឆ្ពោះ ទៅ រក សហ គៃិន ភាព  និង 

សមត្ថ ភាព នវានវុត្តន ៍ ផ្នៃក បច្ចៃក វទិៃយា 
ដៃល រីក ចមៃើន រហ័ស  និង វៃទិកា 
ឌីជីថល ។  មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ តៃូវ បន 
បង្កើត ឡើង ជា ផ្លូវ ការ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៦ 
ខៃ កក្កដ  ឆ្នាំ ២០២០ ។

លោក  គមឹ  ពធុ គរី ី អគ្គ នាយក  អាយ 
ជ ីធ ិក បន ឱៃយ  ដងឹ ថ  កៃមុ ហ៊នុ អាយជ-ី 
ធកិ  តៃវូ បន បង្កើត ឡើង ក្នងុ ទមៃង ់ជា 
កៃុមហ៊ុន វិនិយោគ ចមៃុះ ជា មួយ ដៃគូ 
បច្ចៃក វិទៃយា លៃបីៗ ជុំវិញ ពិភព លោក  រួម- 

មាន  សហរដ្ឋអាមៃរិក  អឺរ៉ុប ឥណា្ឌា  
សិង្ហ បុរី  និង មា៉ា ឡៃ សុី។

លោក  ពុធ គីរី  ជឿ  ថ  កិច្ច សហការ 
នៃះ នឹង ផ្តល់នូវ ការគាំទៃ កាន់តៃ រឹងមាំ 
ដល ់ធរុកចិ្ច ថ្ម ីនងិ គមៃង នានា កៃម  
កម្មវធិ ីរបសម់ជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ ធរុកចិ្ច 
ថ្មី «តៃ ជោ» ពៃមទាំង រួមចំណៃក ដល់ 
ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់សម័យ កាល 
បច្ចៃក វិទៃយា ឌីជីថល នៅ កម្ពុជា ។  

លោ ក ថ្លៃងថ៖« យើង មាន សៃចក្តី - 
សោមនសៃស ក្នុងការ សហការ ជាមួយ 
មជៃឈមណ្ឌល បណ្តុះ ធរុកចិ្ច ថ្ម ី«តៃ ជោ» 
ដោយ ផ្តល ់ដ ំបនូា្មោន នងិ ការ បង្វកឹនានា  
ដល់ ធុរកិច្ច ថ្មី ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា ជាមួយ 
នងឹ ជនំាញ របស ់យើង ក្នងុ ផ្នៃក បច្ចៃក-
វិទៃយា ហិរញ្ញវត្ថុ និង ការ អនុវត្ត គមៃង 
ដំណោះសៃយ បច្ចៃកវិទៃយា សមៃប់ 
សា្ថាប័ន ធនាគារ ពៃម ទាំង បទ ពិសោធ  
ក្នុង ការ អភិវឌៃឍ ថ្នាល ឌីជីថល»។ 

អាយ ជ ីធ ិក  គៃបុ គជឺា កៃមុហ៊នុអភ-ិ 
វឌៃឍន ៍ នងិ អនវុត្ត ដណំោះ សៃយ បច្ចៃក- 
វិទៃយា នៅ កម្ពុជា ។  កៃុម ហ៊ុន នៃះ បន 
បង្កើត សមា ជិក របស់ ខ្លួន ដំបូង នៅ ឆ្នាំ  
២០១២  គ ឺ កៃមុ ហ៊នុ  Idealink Con-
sulting Co., Ltd ដៃល  មាន ជំនាញ 
ស្នលូ ពាក ់ពន័្ធ  នងឹ ការ អភវិឌៃឍ  នងិ ការ- 
អនុវត្ត  ដំណោះសៃយ បច្ចៃកវិទៃយា 
ហរិញ្ញវត្ថ ុ នងិ ច្ចៃក វទិៃយា សមៃប ់វសិយ័  
ធនាគារ  ជា ដើម ៕ 

TSC ចុះ MoU ជា មួយ  អាយជីធិក លើ កិច្ច សហប្រតិបត្តកិារ ឌីជីថល

តំណាង TSC ប្តរូ MoU ជា មួយនឹង  តំណាង របស់ អាយជីធិក។ រូបថត សហ ការី
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សុខស្រលុីច 

លោកDuong Di Sanh
អាយុ៦៥ឆ្នាំត្រវូបាននគរបាល
សហព័ន្ធអូស្ត្រលីចាប់ខ្លនួ និង
ចោទប្រកាន់ពីបទគ្រងអនុវត្ត
ផ្រនការជ្រៀតជ្រកដោយបរ-
ទ្រស។ការចោទប្រកាន់ន្រះបាន
កើតឡើងក្រយពីមានការសុើប
អង្ក្រតរួមគ្នារយៈព្រល១ឆ្នាំ ទៅ
លើទំនាក់ទំនងរបស់គត់ជាមួយ
នឹងទីភ្នាក់ងារចារកម្មបរទ្រស១
ដ្រលគ្រមិនបញ្ច្រញឈ្មោះ។
លោកDuong គឺជាបុគ្គលដ៏

ល្របីឈ្មោះមា្នាក់ន្រសហគមន៍អ្នក
មានដើមកំណើតចិនដ្រលពាក់
ព័ន្ធក្នងុប្រតិបត្តកិារន្រសារមន្ទរី
ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនិងក្រមុសហ-
គមន៍មួយដ្រលរងការចោទប្រ-
កាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់ទីក្រុងប៉្រកំាង
ដើម្របីមានឥទ្ធិពលផ្ន្រកនយោ-
បាយនៅអូស្ត្រលី។ លោក
Duongត្រវូបាននគរបាលសហ-
ព័ន្ធអូស្ត្រលីចោទប្រកាន់កាល-
ពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ពីបទរៀបចំអនុវត្ត
ផ្រនការជ្រៀតជ្រកដោយបរ-
ទ្រស។គត់គឺជាបុគ្គលទី១ដ្រល
រងការចោទប្រកាន់ក្រយទីក្រងុ
កង់ប្ររ៉ាបានអនុម័តច្របាប់តឹងរឹុង
ប្រឆំងនឹងការជ្រៀតជ្រកដោយ
បរទ្រសកាលពីឆ្នាំ២០១៨។ច្របាប់
ន្រះកំណត់ថាជាបទល្មើសព្រហ្ម-
ទណ្ឌនូវសកម្មភពនានាដ្រល
មានបំណងជ្រៀតជ្រកក្នុងដំ-
ណើរការផ្ទ្រក្នងុឬផ្តល់ព័ត៌មានចារ-
កម្មដល់រដ្ឋាភិបាលបរទ្រស។
លោកDuongដ្រលមានឈ្មោះ

ហៅក្រថាSunnyមានតួនាទីជា
អនុប្រធានសារមន្ទរីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពលរដ្ឋអូស្ត្រលីដើមកំណើត
ចិនដ្រលជាទីតំាងទ្រសចរណ៍ដ៏
មានប្រជាប្រយិភពនៅក្នងុទីក្រងុ
ចិន(ChinaTown)ក្នងុរដ្ឋម្រល
ប៊ន។គត់ក៏មានតួនាទីជាប្រធាន
សហព័ន្ធអូស្រអានីន្រសមាគម
ចិនផងដ្ររ(OceaniaFeder-
ation-ofChineseOrganisa-
tions)ដ្រលតំណាងឱ្រយអ្នកមាន
ដើមកំណើតចិនមកពីប្រទ្រស
វៀតណាមកម្ពជុានិងឡាវ។
លោកGeoffWadeប្រវត្តវិិទូ

សិក្រសាអំពីទំនាក់ទំនងចិន-អាសីុ
និងការប្រងឹប្រងរបស់ចិនដើម្របី

បង្កើតឥទ្ធិពលបានប្រប់តាម
ប្រព័ន្ធTwitterថាសហព័ន្ធន្រះ
គឺជាសមាជិកន្របណា្តាញរណ-
សិរ្រសរួបរួមមួយ(UnitedFront
network) ដ្រលជំរុញផល
ប្រយោជន៍ទីក្រុងប៉្រកំាងនៅ
បរទ្រសដូចជាជំហររបស់ទីក្រងុ
ប៉្រកំាងលើការរួបរួមគ្នារវាងចិន
ដីគោកនិងចិនត្រវា៉ាន់ជាដើម។
យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី

សហគមន៍មូលដ្ឋានលោក-
Duongដ្រលមានដើមកំណើត
ចិនមកពីប្រទ្រសវៀតណាមនិង
បានធ្វើអន្តប្រវ្រសន៍ទៅកាន់
ប្រទ្រសអូស្ត្រលីនៅឆ្នាំ១៩៧០
ត្រវូបានគ្រដឹងថាជាសមាជិក
សកម្មមា្នាក់ន្របណា្តាញរណសិរ្រស
រួបរួមអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆ្នាំ
មកហើយ។ប្រភពដដ្រលបាន
ឱ្រយដឹងបន្ថ្រមថានៅក្នងុប្រទ្រស
អូស្ត្រលីមិនមានតំណាងផ្លវូការ
ន្ររណសិរ្រសរួបរួមន្រះទ្រ។អ្នកដ្រល
សា្គាល់លោកDuongនៅទីក្រងុ
ម្រលប៊នបានពណ៌នាពីគត់ថាជា
មនុស្រសដ្រលចូលចិត្តលាក់ប្រវត្តិ
បុ៉ន្ត្រមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណ-
បក្រសស្ររីនិយមអូស្ត្រលី។
លោកMarkWangនាយក-

ប្រតិបត្តិសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រ
ពលរដ្ឋអូស្ត្រលីដើមកំណើតចិន
មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅព្រលទទួល
ព័ត៌មានន្រះ បុ៉ន្ត្របាននិយាយ
ថាទំាងគត់ទំាងសារមន្ទរីមិន
បានដឹងពីការងារផ្ទាល់ខ្លនួរបស់
លោកDuongនះទ្រ។គត់បាន
បន្ថ្រមថា លោកDuongគឺជា
សមាជិកក្រមុប្រតិបត្តិស្មគ័្រចិត្ត
និងជាមនុស្រសល្អមា្នាក់។លោក
Wangបាននិយាយថាសារមន្ទរី
ដ្រលត្រវូបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ

១៩៨៥ន្រះត្រងគំទ្រផលប្រ-
យោជន៍ពលរដ្ឋអូស្ត្រលីដើម
កំណើតចិននិងមិនធ្វើសកម្មភព
នយោបាយទ្រ។គោលបំណង
សំខាន់របស់សារមន្ទរីន្រះគឺជំរុញ
សកម្មភពរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រលី
ដើមកំណើតចិននៅក្នងុសង្គម
អូស្ត្រលី និងទទួលសា្គាល់ការ
រួមវិភគទានរបស់សហគមន៍
តំាងពីជាង២០០ឆ្នាំកន្លងមក។
កាលពីខ្រមិថុនា លោក-

Duongបានបងា្ហាញមុខជាមួយ
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទកុកិច្ចការប្រជា
ពលរដ្ឋ និងវប្របធម៌ចម្រះុជាតិ
សាសន៍Alan Tudgeនៅក្នងុ
សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដ្រល
រៀបចំឡើងដើម្របីបងា្ហាញពីការរួម
វិភគទានរបស់សហគមន៍វប្របធម៌
ចម្រះុជាតិសាសន៍ចំពោះការប្រ-
យុទ្ធប្រឆំងនឹងការឆ្លងរលដល
ន្រជំងឺកូវីដ១៩។នៅក្នងុសន្ន-ិ
សីទសារព័ត៌មាននះ លោក
Duongបានចូលរួមវិភគទាន
នូវមូលប្របទានប័ត្រជាទឹកប្រក់
ចំនួន៣៧៤៥០ដុលា្លារអូស្ត្រលី
ទៅឱ្រយមន្ទរីព្រទ្រយRoyalMel-
bourneដោយបាននិយាយថា៖
«យើងបានមករស់នៅក្នុងប្រ-
ទ្រសអូស្ត្រលីជាង៤០ឆ្នាំហើយ
យើងបានកា្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រ-
លី៣៨ឆ្នាំហើយដូច្ន្រះហើយទើប
យើងត្រងត្រមានការខ្វល់ខា្វាយ។
យើងខ្វល់ខា្វាយពីអ្វីដ្រលនឹងកើត
ឡើងចំពោះប្រទ្រសអូស្ត្រលី»។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

មួយរបស់នគរបាលលោក
Duong រងការចោទប្រកាន់
ក្រយពីមានការសុើបអង្ក្រតរួម
គ្នាអស់រយៈព្រលជាងមួយឆ្នាំធ្វើ
ឡើងដោយនគរបាលសហព័ន្ធ

អូស្ត្រលីនិងអង្គការចារកម្មសហ
ព័ន្ធអូស្ត្រលីទៅលើទំនាក់ទំនង
របស់គត់ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ
ចារកម្មបរទ្រស បុ៉ន្ត្រមិនបាន
បញ្ជាក់ពីឈ្មោះប្រទ្រសដ្រល
ពាក់ព័ន្ធទ្រ។ការចោទប្រកាន់ន្រះ
បានធ្វើឡើងក្រយពីមានការ-
ឆ្រកឆ្ររក្នងុតំបន់ន្រទីក្រងុម្រល
ប៊នកាលពីថ្ង្រទី៦ខ្រតុលា។ស្រច-
ក្តថី្ល្រងការណ៍ន្រះ មិនបានផ្តល់
ព័ត៌មានលម្អតិបន្ថ្រមអំពីសកម្ម
ភពរបស់លោកDuongទ្រហើយ
ការសុើបអង្ក្រតរបស់នគរបាល
សហព័ន្ធអូស្ត្រលីកំពុងត្របន្ត។
លោកDuongត្រវូបានអនុ-

ញ្ញាតឱ្រយនៅក្រឃំុ ហើយនឹង
ត្រវូឡើងសវនាការនៅខ្រមីនាឆ្នាំ
ក្រយ។បទល្មើសដ្រលគត់រង
ការចោទប្រកាន់មានទោសជាប់
ពន្ធនាគររយៈព្រលខ្ពស់បំផុត
១០ឆ្នាំ។អគ្គស្នងការរងនគរ-
បាលសហព័ន្ធអូស្ត្រលីលោក
IanMcCartneyបានថ្ល្រងថា
ការជ្រៀតជ្រកដោយបរទ្រសគឺ
ផ្ទយុនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិអូ-
ស្ត្រលី។វាគឺជាចំណុចស្នលូន្រ
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយរបស់យើង។
វាធ្វើឱ្រយមានការបំពុលនិងបំភ័ន្ត
ហើយវាហួសពីកម្រិតឥទ្ធិពល
ផ្ន្រកការទូតធម្មតាដ្រលអនុវត្ត
ដោយរដ្ឋាភិបាលនានា។
ការចោទប្រកាន់លើលោក

Duongបានកើតឡើងក្នងុព្រល
ដ្រលមានការភ័យខា្លាចកាន់ត្រ
ច្រើនឡើងអំពីការចូលលូកដ្រ
របស់ចិនមកលើនយោបាយនិង
សង្គមក្រយពីមានជម្លាះមួយ
ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្តល់អំ-
ណោយជាអ្នកនយោបាយចិន
និងការអះអាងថាអំពីចារកម្ម។

កាលពីខ្រមិថុនាអាជា្ញាធរបាន
ចុះឆ្រកឆ្ររការិយាល័យ និង
លំនៅឋានរបស់តំណាងរស្ត្ររដ្ឋ
New South Wales លោក
ShaoquettMoselmaneនិង
បុគ្គលិកគត់មា្នាក់គឺលោកJohn
Zhangដ្រលន្រះគឺជាផ្ន្រកមួយ
ន្រការសុើបអង្ក្រតទៅលើផ្រន-
ការបង្កើតឥទ្ធពិលទៅលើតំណាង
រស្ត្រ ក្នងុនាមទីក្រងុប៉្រកំាង។
អ្នកទំាង២បដិស្រធថាមិនបាន
ប្រព្រតឹ្តកំហុស និងមិនរងការ-
ចោទប្រកាន់ទ្រ។ផ្ទះនិងការិយា-
ល័យរបស់តំណាងរស្ត្របក្រស
ប្រឆំងរដ្ឋNew-SouthWales
លោកMoselmane ត្រវូបាន
ឆ្រកឆ្ររកាលពីខ្រមិថុនាក្នងុព្រល
ដ្រលនគរបាលធ្វើការសុើបអង្ក្រត
ទៅលើផ្រនការបង្កើតឥទ្ធិពល
ទៅលើលោកMoselmane។
ក្រសួងការបរទ្រសចិនបាន

ហៅការចោទប្រកាន់ទំាងនះ
ថា ការចោទប្រកាន់ដោយគ្មោន
មូលដ្ឋាន និងការបរិហារក្ររ្តិ៍
ក្រយមានព័ត៌មានថា នគរ-
បាលអូស្ត្រលីបានដក់ឈ្មោះ
អគ្គកុងសុ៊លចិនប្រចំាទីក្រុង-
សីុដនីលោកSunYantoនៅ
ក្នងុដីកា១ផ្អ្រកលើការសង្រស័យថា  
គត់បានឃុបឃិតជាមួយលោក
Zhangដើម្របីបង្កើតឥទ្ធិពលទៅ
លើលោកMoselmane។
ម្តងហើយម្តងទៀតក្រងុប៉្រ-

កំាងបានបដិស្រធការអះអាង
អំពីការជ្រៀតជ្រកក្នងុប្រទ្រស
និងសង្គមអូស្ត្រលី។ទំនាក់ទំនង
រវាងទីក្រងុកង់ប្ររ៉ា និងទីក្រុង
ប៉្រកំាងបានធា្លាក់ចុះយា៉ាងខា្លាំង
ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្មោនខ្រចុងក្រយ
ន្រះ ក្នងុព្រលដ្រលមានជម្លាះ
ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចារកម្ម
ពាណិជ្ជកម្មទីក្រងុហុងកុងសមុទ្រ
ចិនខាងត្របូង និងការអំពាវនាវ
របស់ទីក្រងុកង់ប្ររ៉ាឱ្រយមានការ-
សុើបអង្ក្រតជាអន្តរជាតិទៅលើ
ប្រភពជំងឺកូវីដ១៩។
នៅក្នងុជម្លាះចុងក្រយន្រះ

សារព័ត៌មានជាតិនិយមចិន
GlobalTimes កាលពីថ្ង្រពុធ
បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុងប៉្រកំាង
អាចនឹងផ្អាកការនំាចូលពីអូ-
ស្ត្រលីលើមុខទំនិញ៧ប្រភ្រទ
ចាប់ពីថ្ង្រសុក្រតទៅរួមទំាងស្រ
និងធ្រយូងថ្មអូស្ត្រលីផងដ្ររ៕

អូស្ត្រាលីច ប់ខ្លួននិងច ទប្រាក ន់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី
ដើមកំណើតចិនពីបទជ្រាៀតជ្រាកនយោបាយ

លោកDuongDiSanh(ឆ្វ្រង)ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រអីន្តោប្រវ្រសន៍សហព័ន្ធស្តទីី(ស្តោ)ំ។AAP

សុខស្រីលុច

ស្ររីភពន្រការបញ្ច្រញមតិ
គឺស្ថិតក្នុងចំណោមស្ររីភព
សុីវិលដ្រលស្ថិតនៅក្រម-
ការឱ្រយតម្ល្រពីមតិសាធារណៈ
នៅគ្រប់ផ្ន្រកទាំងអស់ន្រ
សង្គមដោយប្រទ្រសប្រជា-
ធិបត្រយ្រយ។
ក្នុងព្រលមានជំងឺរតត្របាត

កូវីដ១៩កើតឡើងគ្រសង្ក្រត-
ឃើញមានការតវា៉ាតាមទីសា-
ធារណៈក៏កើតមានឡើងផង-
ដ្ររ។ការធ្វើការតវា៉ានៅអំឡុង-
ព្រលន្រះបានធ្វើឱ្រយស្ររីភព
ន្រការបញ្ច្រញមតិស្ថតិក្នងុភព-
ច្របូកច្របល់។ដោយសារការ-
ផ្ទុះឡើងនៅត្របន្តមានហើយ
ការតវា៉ាក៏កពំងុកើតមានព្រមគ្នា
មានការលើកឡើងមួយចំនួន
បាននយិាយថាប្រទ្រសខ្លះប្រើ
ហ្រតុផលន្រះជាល្រសដើម្របី
កុឱំ្រយពលរដ្ឋធ្វើបាតកុម្មនងិរតឹ-
ត្របិតស្ររីភពក្នុងការបញ្ច្រញ-
មតិ។
ស្រចក្តីប្រកាសជាសកល

ស្តពីីសទិ្ធិមនសុ្រស(UDHR)ក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៤៨បានច្រងថា៖-
«មនសុ្រសគ្រប់របូមានសទិ្ធិស្ររ-ី
ភពក្នុងការបញ្ច្រញមតិនិង
ការបញ្ច្រញមតិ។ សិទ្ធិន្រះ
រប់បញ្ចូលទាំងស្ររីភពក្នុង
ការបញ្ច្រញមតិដោយគ្មោន
ការជ្រៀតជ្រកច្រកចាយនិង
ទទួលព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយណាមយួនងិដោយ
គ្មោនព្រំដ្រន។ ន្រះបញ្ជាក់ថា
ស្ររភីពន្រការបញ្ច្រញមតិមនិ
គំទ្រការបង្កអន្តរយដល់
អ្នកដទ្រឬនាំឱ្រយមានអស្ថរិភព
នៅក្នុងសង្គមឡើយ។
នៅឆ្នាំ១៧៩១ជាផ្ន្រកមួយ

ន្រច្របាប់វិសោធនកម្មស្ររីភព
ក្នុងការបញ្ច្រញមតិត្រូវបាន
ផ្តល់ដល់ពលរដ្ឋអាម្ររកិដ្រល
ពួកគ្រអាចបញ្ច្រញគំនិតរបស់
ពួកគ្រ ឬនិយាយតវា៉ាទៅលើ
សកម្មភពណាមួយដ្រលមិន-
ព្រញចតិ្តនៅតាមទីសាធារណៈ
និងសា្ថាប័នរដ្ឋនានា។
ច្របាប់វសិោធនកម្មបានច្រង

ថា៖«សមាជនឹងមិនបង្កើត
ច្របាប់ណាដ្រល...តទៅទំព័រ១០

ស្រារីភាពបញ្ច្រាញ
មតិទៅតាមបរិបទ
ប្រាទ្រាសមួយចំនួន
នៅលើពិភពលោក
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 តពីទំព័រ ១... ចំនួន កំណត់ តៃូវ ការ 
សមៃប់ ឈ្នះឆ្នាត  ខណៈ  លោក  
Trump  ទទួល បាន  អង្គ បោះឆ្នាត 
តៃឹមតៃ ២១៤  ប៉ុណ្ណោះ។

ក្នងុ ការ ថ្លៃង សនុ្ទរកថា កៃយ  ព ីបាន 
ទទួល ជ័យជម្នះ  លោក Biden  បាន 
និយាយ ថា៖ «បៃជាជន នៃ បៃជាជាតិ 
នៃះ  បាន បញ្ចៃញ មតិ របស់ ពួកគៃ 
ហើយ។  ពកួគៃ បាន បៃគល ់ឱៃយ យើង នវូ 
ជយ័ជម្នះ យា៉ាងចៃបាស ់ជយ័ ជម្នះ គរួ ឱៃយ 
ជឿជាក់  និង ជ័យជម្នះ សមៃប់ យើង 
ជា បៃជាជន»។

 លោក បាន បន្ត ទៀត ថា៖«ខ្ញុំសនៃយា 
ថា  នឹង ធ្វើជា បៃធានាធិបតី ដៃល ពៃយា-
យាម មិន ធ្វើឱៃយ មាន ការ បៃកបាក់ តៃ មាន  
ការ បងៃួប បងៃួម។  ជា បៃធានា ធិបតី 
ដៃល  មិន ឃើញរដ្ឋកៃហម  ឬ រដ្ឋ ខៀវទៃ តៃ  
ឃើញ សហរដ្ឋ អាមៃរិក ប៉ុណ្ណោះ»។

លោក  Biden  បន្ត ថា៖«ខ្ញុ ំបាន ឈរ 
ឈ្មោះ តណំៃង នៃះ  គ ឺដើមៃបី ស្ដារ ពៃលងឹ 
របស់ សហរដ្ឋអាមៃរិក ឡើង វិញ  ដើមៃបី 
កសង ឆ្អងឹខ្នង នៃ បៃជាជាត ិ នងិ វណ្ណៈ 
កណ្ដាល ឡើង វញិ ហើយ ក ៏ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយ 
អាមៃរកិ ទទលួ ការគោរព នៅ ជំ ុវញិ ពភិព- 
លោក ឡើង វិញ»។

ងាក នយិាយ ទៅ កាន ់អ្នក បោះឆ្នាត 
ឱៃយ លោក  Trump វិញ  លោក Biden 
ថា៖ «ខ្ញុ ំយល ់ព ីអារម្មណ ៍នៃ ការ ខក ចតិ្ត 
នៅ យបន់ៃះ ។ ខ្ញុ ំក ៏ធា្លាប ់ចាញ ់ប៉នុា្មោន ដង 
ដៃរ។ ប៉ុន្តៃ ឥឡូវនៃះ សូម ផ្ដល់ ឱកាស 
ឱៃយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក»។

មៃដឹកនំា ជំុវិញ ពិភពលោក បាន អប- 
អរសទរ ជយ័ ជម្នះ របស ់លោក  Biden  
ដៃល រមួ មាន នាយក រដ្ឋមន្តៃ ីកាណដា 
លោក  Justin Trudeau  បៃធានា-
ធិបតី បារាំង លោក  Enmanuel 
Macron  នាយក រដ្ឋមន្តៃី អូស្តៃលី 
លោក  Scott Morrison បៃធានា- 

ធិបតី កូរ៉ៃខាងតៃបូង លោក  Moon 
Jae-in  នាយក រដ្ឋមន្តៃី ចកៃភព អង់-
គ្លៃស លោក  Boris Johnson និង 
អធិការ បតីអាល្លឺម៉ង់ លោកសៃី  An-
gela  Merkel  ជា ដើម ។

ដោយ ឡៃក អ្នក គ ំទៃ លោក  Biden 
វិញ  បាន បៃមូល ផ្ដុំ គ្នា នៅ តាម ដង ផ្លូវ 
ទកីៃងុសៃរ ីនយិមធំៗ  ដចូជា  Chicago, 
Los Angeles, New York, Bos-
ton, Atlanta, Philadelphia, និង 
រដ្ឋធានី  Washington DC ដើមៃបី 
អបអរសទរ ជ័យជម្នះ របស់ លោក។ 
ការ អបអរ ធ្វើ ឡើង ទន្ទឹម នឹង ការ ធ្វើ 
បាតុកម្ម  របស់ កៃុម អ្នកគំទៃ លោក 
Trump ដៃល មិន ទាន់ទទួល ស្គាល់ 
លទ្ធផល ការ បោះឆ្នាត  ដោយ មាន 
ជំនឿ ថា  មាន ការ ក្លៃង សន្លឹក ឆ្នាត ។

លទ្ធផលថា  លោក  Biden  ឈ្នះ តៃវូ 
បាន បៃកាស សៃប ពៃល លោក  Trump  
កំពុង វាយ កូន ហ្គាល  នៅ ឯ រដ្ឋ Vir-
ginia។ ពៃល លោក តៃឡប់ មក ដល់ 
សៃតវិមាន វិញ  កៃុម អ្នក គំទៃលោក 
Biden បាន បៃមលូ ផ្ដុនំៅ ព ីមខុ ហើយ 
បាន សៃក ថា «Goodbye»។

គតិ មក តៃមឹ ថ្ងៃសៅរ ៍ លោក Donald 
Trump  មិនទាន់ បៃកាស ជា សធារ-
ណៈ ទៃថា  លោក ទទលួ ស្គាល ់លទ្ធផល 
ការបោះឆ្នាត ដៃរឬទៃ? ហើយ ក៏ មិន 
ទាន់ បៃកាសថា  ទទួល ស្គាល់ ខ្លួន ឯង 
ចុះ  ចាញ់ ឬក៏អត់? ក្នុង អំឡុង ពៃល 
បោះ ឆ្នាត  លោក Trump  បាន អះអាង 
ដោយ មិន មាន ភ័ស្តុតាង ថា  ការ បោះ- 
ឆ្នាត តៃូវ បាន គៃ «លួច»  តាម រយៈ   
ការ ក្លៃង សន្លកឹ ឆ្នាត  ហើយ ទាមទារ ឱៃយ 
ឈប់ រា ប់ សន្លឹក ឆ្នាត។

 កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  កៃុម បាតុករ 
គំទៃ លោក Trump  បាន ចាប់ ផ្ដើម 
បៃមលូ ផ្ដុ ំគ្នា នៅ ខាងកៃ ការយិាលយ័ 

រាប ់សន្លកឹឆ្នាត  នៅ តាម ទ ីកៃងុធំៗ  នៅ 
រដ្ឋ Swing States មួយ ចំនួន ។

កៃុម អ្នក គំទៃ លោក  Trump  បាន 
បៃើបៃស់ សរ ផ្ទុយ គ្នា នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ 
បាតុកម្ម ចំនួន ២ផៃសៃងគ្នា។  នៅ ទី កៃុង 
Detroit រដ្ឋ  Michigan ពួកគៃ  បាន 
បៃមលូ  ផ្ដុ ំគ្នា ទាមទារ ឱៃយ មន្តៃី រៀប ចកំារ 
បោះឆ្នាត ឱៃយ«ឈប់ រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត»  
កៃយ ពី លោក  Trump  បាន ដាក់ 
ពាកៃយ បណ្ដឹង។  នៅរដ្ឋ  Michigan  
លោក Trump  បាន នំាមុខ សំឡៃង 
ឆ្នាត  នៅ ពៃល ដៃល ចាប ់ផ្ដើម រាប ់ដបំងូ 
ប៉ុន្តៃ លោក  Biden  បាន បន្ថយ គមា្លាត  
រួច ហើយ ទទួល ជ័យជម្នះ នៅ ពៃល 
ដៃល រាប់ ដល់ សន្លឹក ឆ្នាត ផ្ញើ តាម 
បៃអប់ សំបុតៃ ។ 

រី ឯ នៅទីកៃុង  Phoenix  រដ្ឋ  Ari-
zona  វញិ  កៃមុនៃះ  ដៃល ខ្លះ មាន កាន ់
កាភំ្លើង បាន ទាមទារ ធ្វើ ការ «រាប ់សន្លកឹ 
ឆ្នាត ទាំង អស់» ដោយសរ លោក  
Biden  តៃវូ បាន  AP  នងិ  Fox News 
សន្នដិា្ឋាន ថា លោក បាន ទទលួ ជយ័ជម្នះ 
នៅ រដ្ឋ នៃះ  ប៉ុន្តៃ នៅ សល់ សន្លឹក ឆ្នាត 
មនិ ទាន ់រាប ់ចៃើន ។  នៅ ទ ីកៃងុ ដដៃល 
កៃុម អ្នកគំទៃ លោក  Trump ក៏ បាន 
បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា ជា មួយ កៃុម អ្នក- 
គទំៃ របស ់លោក  Biden  ផង ដៃរ  ប៉នុ្តៃ 
មិន មាន ការ ប៉ះទង្គិច ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៃ ។ 

នៅ ទី កៃុង  Philadelphia  រដ្ឋ  
Pennsylvania  វញិ ប៉លូសិ បាន ឈរ 
យាម រវាង បាតុកម្ម របស់ កៃុម លោក  
Trump  នងិ កៃមុ លោក  Biden ដៃល 
កៃយ មក ប៉លូសិ បាន ដាក ់រនាងំ ដៃក 
បំបៃក កៃុម ទាំង ២ នៃះ។ 

បាតុកម្ម បាន កើត ឡើង នៅ ទី កៃុង 
សៃរ ីនយិម ដចូ ជា  ទកីៃងុ  New York, 
Seattle, Los Angeles,  នងិ  រដ្ឋធាន ី 
Washington  DC  កៃយ ពី លោក  

Trump បាន បៃកាស ដោយ ឯក តោ- 
ភាគី កាល ពី ថ្ងៃពុធ ថា បាន ឈ្នះ ការ- 
បោះឆ្នាត  ខណៈ ពៃល ដៃល សន្លឹក 
ឆ្នាត មនិ ទាន ់រាប ់ហើយ នៅ រដ្ឋ  Swing 
State  មយួ ចនំនួ។  នៅ សងា្កាត ់ Man-
hattan ប៉ូលិស បាន ចាប់ ខ្លួន បាតុករ 
ចនំនួ  ៣០  របូ ដៃល បាន ចោទ ថា ពកួគៃ 
បាន រំខាន បាតុកម្ម សន្តិភាព  ដោយ 
បាន ប៉ុនប៉ង បង្ក អគិ្គភ័យ  គប់ សំរាម  
និង គប់ ពងមាន់។ 

នៅទីកៃងុ  Minneapolis រដ្ឋ Min-
nesota  កៃមុបាតុកម្ម បៃឆំង លោក  
Trump  និង កៃមុ បាតុ កម្ម  Black Lives 
Matter  បាន រួម គ្នា ដើរ កៃបួន ទៅ បិទ ផ្លវូ 
អន្តរ រដ្ឋលៃខ ៩៤។  បូ៉លិស បាន ថៃមពិ-
ន័យ បាតុ ករ ចំនួន៦៤៦ពី បទ ធ្វើ ឱៃយស្ទះ ផ្លវូ។ 

ថ្ងៃ ពធុ លោក  Trump  បាន ដាក ់ពាកៃយ  
បណ្ដងឹ នៅ រដ្ឋ  Michigan, Georgia, 
និង Pennsylvania ហើយ មួយ ថ្ងៃ 
កៃយ មក នៅ រដ្ឋ Nevada ទៀត  
ដោយ អះអាងថា សន្លឹក ឆ្នាត ផ្ញើ តាម 
បៃអប់ សំបុតៃ នៅ រដ្ឋ ទាំងនៃះ  គឺ មាន 
ភាព មិន បៃកៃតី  ដៃល ពាកៃយ បណ្ដឹង រដ្ឋ 
Pennsylvania  បាន ឈាន ទៅ ដល់ 
តុលាការ កំពូល អាមៃរិក។ ការ ដាក់ ពាកៃយ  
បណ្ដងឹនៃះតៃវូ បាន គៃគិត ថា  ជា សកម្ម- 
ភាព ដើមៃបី ពនៃយារការ រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត  
នងិ ជា សកម្មភាព ធ្វើ ឱៃយមាន ការ សងៃស័យ 
លើ ភាព តៃមឹតៃវូ នៃ ការ រាប់ សន្លកឹ  ឆ្នាត។  
លោក Trump  បាន ចាញ់ រឿង ក្ដី នៅ 
រដ្ឋ  Michigan និង Georgia  ហើយ 
អ្នកវភិាគ មយួ ចនំនួ បាន គតិ ថា លោក 
នឹង បន្ត ចាញ់ នៅ រដ្ឋ ដទៃ ទៀត។

នៅ រដ្ឋ ធានីLansing  នៃ រដ្ឋ  Mich-
igan  សភា គៃប់គៃង ដោយ សមាជិក 
មក ព ីបកៃស សធារ ណរដ្ឋ បាន បើក ការ- 
សុើប អង្កៃត ទៅលើ ការបោះឆ្នាត នៅ 
ក្នងុ រដ្ឋនៃះ  ដោយ បាន អះអាង ថា មាន 

ភាព មនិ បៃកៃ ត ីកើត ឡើង។  កាល ព ីថ្ងៃ 
សៅរ៍  សមាជិក សភានៃះ  បាន បោះ- 
ឆ្នាត តាម ខៃសៃ បនា្ទាត់ បកៃស  ដើមៃបី ចៃញ 
ដី កា ទាញយក កំណត់ តៃ ការបោះ- 
ឆ្នាត សមៃប ់ធ្វើ ការ សុើប អង្កៃត។  កៃមុ 
អ្នកគ ំទៃ លោក Trump ក ៏បាន បៃមលូ 
ផ្ដុំគ្នា នៅ អគរ សភា នៃះ  ដើមៃបី ធ្វើ ការ- 
តវា៉ា លទ្ធផល ឆ្នាត ។

យា៉ាង ណ មញិ កៃមុហ៊នុ Facebook  
បាន  លបុ គណនី កៃមុ  (group)  មួយ 
ដៃល  មាន ឈ្មោះ ថា  «បញៃឈប ់ការ លចួ»  
របស់ អ្នកគំទៃ លោក  Trump។  
គណនី  កៃុម នៃះ គឺ បាន បៃើបៃស់ 
សមៃប ់រៀប ច ំបាតកុម្ម បៃឆងំ នងឹ ការ 
រាប់ សន្លឹក ឆ្នាត  ហើយ សមាជិក មួយ 
ចំនួន បាន ទាមទារ ឱៃយ មាន ការ បៃពៃឹត្ត 
អពំើ ហងិៃសា ផង ដៃរ។ សមាជកិ បៃមាណ  
៣៥មុនឺនាក ់នៅ ក្នងុ កៃមុនៃះ  ភាគ ចៃើន 
មាន ជំនឿ ថា បកៃស បៃជា ធិប តៃយៃយ គឺ 
កពំងុ «លចួ»ជយ័ជម្នះ ការ បោះឆ្នាត  
តាម រយៈ ការ ក្លៃង សន្លឹក ឆ្នាត ។

បើ ទោះបី ជា លោក  Biden  ទទួល 
បាន ជយ័ជម្នះ ក ៏ដោយ  នៅ សល ់រយៈ- 
ពៃល បៃមាណ  ២  ខៃ ទៀត ទើប លោក 
បាន ចូលកាន់ តំណៃង ជា បៃធានា- 
ធិបតី។ រដ្ឋ នីមួយៗ នឹង តៃូវ ធ្វើ ការ 
បញ្ជាក ់លទ្ធ ផលឆ្នាត ហើយ តៃងតាងំ 
អង្គបោះឆ្នាត នៅ រយៈ ពៃល រវាង ចុង 
ខៃ វចិ្ឆកិា  នងិ ដើម ខៃធ្ន។ូ  អង្គ បោះឆ្នាត 
នឹង ចូល រួម កិច្ច បៃជុំ Electoral Col-
lege  នៅ ពាក ់កណ្ដាល ខៃធ្ន។ូ  លទ្ធផល 
នៃ កិច្ច បៃជុំ  Electoral College  នឹង 
តៃូវ បាន បញ្ជាក់ ដោយ សម័យ បៃជុំ រួម 
នៃ សភា តំណង រាស្តៃ  និង ពៃឹទ្ធសភា 
នៅ ដើម ខៃមករា  ឆ្នាំ ២០២១។  

បៃធានា ធិបតី ថ្មី នឹង តៃូវ ធ្វើ ពាកៃយ - 
សមៃបថ ចូលកាន់ តំណៃង នៅ ពាក់- 
កណ្ដាល ខៃ មករា៕

លោកJoeBidenឈ្នះតែលោកDonaldTrumpមិនទាន់...

តពីទំព័រ៩... គោរព ដល់ ការ- 
បង្កើត សសនា  ឬ ហាម ឃាត់ 
សៃរីភាព ណមួយ   ឬ រឹត បន្តឹង 
សៃរីភាព នៃ ការ បញ្ចៃញ មតិ 
សៃរីភាព សរ ព័ត៌ មាន  ឬ សិទ្ធិ 
របស ់បៃជា ជន ក្នងុ ការ បៃមលូ ផ្តុ ំ 
នងិ ដាក ់ញត្ត ិទៅ រដា្ឋា ភបិាល ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ ការ តវា៉ា ឡើយ » ។  

 សិទ្ធិ សៃរី ភាព នៅ ក្នុង ការ- 
បញ្ចៃញមតិ ជា សិទ្ធិ សៃរីភាព 
មួយ  ដៃល បៃជា ពល រដ្ឋ ទូទៅ 
ពៃញ ចិត្ត នឹង ទទួល បាន ។  ទោះ- 
ជា យា៉ាង ណ  សិទ្ធិ សៃរីភាព 
បៃប នៃះ  តៃូវ បាន គៃ មើល- 
ឃើញថា  ក៏ អាច បង្កឱៃយ មាន 
ភាពចៃបូក ចៃបល់  មួយ ចំនួន 
ផង ដៃរ ។  

 នៅ ក្នងុ ខៃ ឧសភា  មរណ ភាព 
របស ់George  Floyd  បាន បង្ក 
ឱៃយ មាន ភាព ចមៃងូ ចមៃស មនិ-

តៃមឹ តៃ នៅ ក្នងុ បៃទៃស អាមៃរកិ 
ប៉ណុ្ណោះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ នៅ ក្នងុ បៃទៃស 
ដទៃ ទៀត ផង ដៃរ ។  ទោះ ប ីការ- 
តវា៉ា នៃះ បញ្ជាក់ ថា  មាន សិទ្ធិ- 
សៃរីភាព ក្នុង ការ ជួប ជុំ ក៏ដោយ  
ការ ដៃល ធ្វើ ការ ជួប ជុំ អំឡុង-
ពៃល នៃះ អាច បង្កឱៃយ មាន ហា-
និភ័យ ឆ្លង កូវីដ ១៩ ដៃល កំពុង 
តៃ រកី រាល ដាល  ប៉នុ្តៃ ហៃត ុផល 
ដៃល ការ តវា៉ា នៃះ ជា សិទ្ធិ សៃរី-
ភាព របស់ ពួកគៃក្នុង ការ ជួប ជុំ 
ដៃល មិន អាច ហាម ឃាត់ បាន ។  

ចលនា  Black  Lives  Mat-
ter  តៃូវ បាន គៃ ចាត់ ទុក ថា  ជា 
សកម្ម ភាព សៃរី ភាព នៃ ការ-
បញ្ចៃញ មតិ  ដៃល ពល រដ្ឋ ចង់ -  
ឱៃយសំឡៃង  និង យោបល់ របស់ 
គៃ បាន ឮទៅ ពភិព លោក ។  ទោះ 
យា៉ាង ណ  ជន ជាតិ អាមៃរិក 
ដៃល មាន ការ ខងឹសមៃបា ចពំោះ 

មរណ ភាព របស់   Floyd  ដៃល 
បាន ធ្វើ ឱៃយ  មាន ការខចូខាត មយួ 
ចំនួន  ដូចជា  មាន ផ្ទុះ ឡើង ក្នុង 
ការ តវា៉ា ដៃល បាន បង្ក ជា អគ្គិ- 
ភ័យ មួយចំនួន  បាតុករ  បាន 
វាយ បង្អួច ហាង បណ្ដាល ឱៃយ 
មាន ការ ខូច ខាត ហាង មួយ 
ចំនួន  ហើយ ក៏ មាន ការ សមៃុក 
ចូល ស្នង ការ ដា្ឋាន ប៉ូលិស ផង- 
ដៃរ ។  

ការ តវា៉ា ទាក ់ទង នងឹ សៃរភីាព 
នៃ ការ បញ្ចៃញ មតិ នៅ អាមៃរិក 
តៃវូ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា  បាន 
កើត មាន ក្នុង អំឡុង ពៃល មាន 
រោគ រាត តៃបាត នៃះ  ដៃល ពល រដ្ឋ 
តមៃវូ ឱៃយ ពាក ់មា៉ាស ់នៅ ទ ីសធា-
រណៈ ។  ពល រដ្ឋ មួយ ចំនួន បាន 
និយាយ ថា  រដា្ឋាភិ បាល គ្មោន 
សិទ្ធិ បញ្ជា ឱៃយ ពួក គៃ ពាក់ មា៉ាស់ 
ទៃ   ដោយ ពួក គៃ បាន ចាត់ ទុក 

សកម្ម ភាព នៃះ ថា  ជា ការ - 
រឹតតៃបិត សៃរីភាព របស់ ពួក គៃ ។  

 ការ រឹត តៃបិត សៃរីភាព ក្នុង 
ការបញ្ចៃញ មតិ  និង ការនិ-
យាយ  តៃវូបាន ឃើញ មាន នៅ 
តាម បៃទៃស កុម្មុយនីស្ត  ដូច 
ជា  បៃទៃស ចិន  និង កូរ៉ៃ ខាង- 
ជើង ។   ការ ដៃល មាន ការ រឹត- 
តៃបិត ទាំង នៃះ បណ្ដាល ឱៃយ បៃ- 
ជា ជន មនិ បាន ចលូ រមួនៅ ក្នងុ 
ការ សមៃច  ចតិ្ត ណ មយួ ដៃល 
ទាក់ ទង នឹង ការ រស់ នៅ របស់ 
គៃឡើយ ។  

 រដា្ឋាភិ បាល កូរ៉ៃ ខាង ជើង រឹត-
តៃបិត យា៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរលើ សៃរីភាព 
បញ្ចៃញ មត ិ ការ ជបួ ជុ ំសមាគម  
និង សសនា ។  ការ ហាម ឃាត់ 
តៃូវ បាន កើត មាន ទាក់ ទង នឹង 
ការ បៃឆំង នយោ បាយ ដៃល 
បាន រៀបចំ តាម បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ឯករាជៃយ  សឡំៃង ឯករាជៃយ  
អង្គការ  និង សហ ជីព ។  រដា្ឋាភិ-
បាល តៃង តៃ បៃើ ការ ចាប់ ខ្លួន  

និង ការ ដាក់ ទោស តាម អំពើ-
ចិត្ត  និង ធ្វើ ទារុណ កម្ម ក្នុង មន្ទីរ 
ឃុំឃាំង  កមា្លាំង ពល កម្ម  និង 
ការ បៃហារ ជីវិត ដើមៃបី បង្កភាព-
ភ័យខា្លាច ។   

 កាលដៃល មាន ការ រឹត បន្តឹង 
សិទ្ធិ សៃរីភាព នៅ ក្នុង បៃទៃស 
នៃះ  មិន អាច មាន ការ ចូល រួម 
ពីសំណក់បៃជា ជន  និង ធ្វើ ឱៃយ 
មាន ការ សមៃច ចិត្ត តៃមួយ 
ភាគី ។   បៃជា ជន មិនអាច 
បញ្ចៃញ នូវ អ្វី ដៃល គៃ មិន ពៃញ 
ចតិ្ត  រមួ ទាងំ នយោ បាយ  បៃពន័្ធ 
តុលាការ  ហើយ មិន មាន ការ - 
ចូល រួម ពី ភាគី ដៃល ជាប់ពាក់-
ព័ន្ធ ។  

 បន្ថៃម ពី នៃះ  បៃទៃស ចិន 
ក៏តៃូវ មើល ឃើញ ថា  មាន ការ- 
រឹត បន្តឹង ទាក់ ទង នឹង សិទ្ធិ សៃរី-
ភាព ក្នុង ការ និយាយ ។  កាល 
ដៃល បៃទៃស ចិន ហាម ឃាត់ 
បៃជា ជន មិន ឱៃយ បៃើ បៃស់ 
បណ្ដាញ សង្គម មួយ ចំនួន 

ក៏អាច ចាត់ ទុក ថា  ជា ការ រឹត-
បន្តឹង សិទ្ធិ សៃរី ភាព ផង ដៃរ ។  
កាលដៃល បៃជា ជន មិន អាច 
បៃើបៃស ់ ឬ ជៃើស រសី អ្វ ីដៃល 
ពួកគៃ មិន អាច ធ្វើ បាន  ក៏ ជា ការ-  
រឹត បន្តឹង ផង ដៃរ ។  

 បណ្ដាញ សង្គម  គឺ ជា ឧប-
ករណ៍ សំខាន់ មួយ សមៃប់ 
មនុសៃស បៃ សៃយ័ ទាក់ ទង ចូល - 
បៃើ បៃស់  និង ចៃក រំលៃក មាតិ  - 
កា ព័ត៌មាន ផៃសៃងៗ ។  បណ្ដាញ 
ទាំង នោះ  ផ្តល់ ឱកាស ដើមៃបី 
ភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង  និង ភាព- 
សបៃបា យ រីក រាយ ដល់ បុគ្គល  
និង សហគមន៍ ។   ដូច ជា ការ- 
អនុវត្ត បច្ចុបៃបន្ន នៃ សៃរីភាព នៃ 
ការ បញ្ចៃញ មតិ  និង ការ បញ្ចៃ ញ 
មតិ របស់ បុគ្គល មា្នាក់ ៗ   មាន ឥទ្ធ ិ- 
ពល ខា្លាំង ទៅ លើ ការ បៃើបៃស់ 
កម្ម វិធី ទាំង នៃះ  ដៃល ដើរតួ ជា 
ចៃក មួយ សមៃប់ ព័ត៌មាន  និង 
អន្តរ ការី សមៃប់ ការ បញ្ចៃញ- 
មតិ ៕

សែរីភាពបញ្ចែញមតិទៅតាមបរិបទ...



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ស្នាដៃគំនូរមាន
ចំណងជើងថា«Family
Flower»ដៃលបង្កើតដោយ
វិចិតៃក រិនីខ្ចៅទូចខណៈ
ពៃលជបួវបិត្តិផ្លវូចតិ្តធ្ងនធ់្ងរនៅ
ក្នុងគៃួសរ ក៏បានបៃើសិលៃបៈ
គំនូរ គូសវាសកលពី៣ឆ្នាំ
មនុហើយបានឈ្នះពានរង្វាន-់
បៃក់(SilverPrize)ពីកម្ម-
វិធីបៃកួតស្នាដៃគំនូរWhite
CanvasCambodia2020
ក្នុងចំណោមស្នាដៃបៃក្ខជន
ដាក់បៃកួតជាង២០០ដៃលបាន
រៀបចំដោយកៃុមហ៊ុនSocial
CompassCambodia។
ករបៃកតួស្នាដៃគនំរូWhite

CanvasCambodia2020
រដូវកលទី១ បានរកឃើញ
មា្ចៅស់ជយលាភីដោយបាន
បៃកសលទ្ធផលនិងចៃក-
រង្វាន់មា្ចៅស់ជយលាភីនៅវិចិតៃ-
សលសិលៃបៈនៃសណ្ឋាគារ-
iRoHaGardenHotelកល-
ពីលា្ងាចថ្ងៃទី២៤ខៃតុលាឆ្នាំ
២០២០កន្លងមកនិងបន្តដាក់-
តំាងពិព័រណ៍រហូតដល់ដំណច់-
ឆ្នាំ២០២០។
វិចិតៃករិនីខ្ចៅទូចបាន

រៀបរាប់ពីអត្ថន័យស្នាដៃខ្លួន
មានចំណងជើងថា«Family
Flower»ដៃលឈ្នះពានរង្វាន់
នោះថា ៖ «នៃះជាស្នាដៃមួយ
ដៃលនាងខ្ញុំបានបង្កើតកលពី
៣ឆ្នាំមុនខណៈពៃលនាងខ្ញុំ
កំពុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ស្មុគ-
ស្មាញមយួគឺកនូសៃីរបសន់ាង
ខ្ញុំមានជំងឺមហារីកខួរឆ្អឹងខ្នង
ហើយមិនដឹងថាតៃវូរកវិធីដោះ-
សៃយយ៉ាងណខណៈពៃល
នោះខ្ញុំរស់នៅថៃ។ស្ថានភាព
ពៃលនោះនាងខ្ញុំពិតជាមាន-
អារម្មណ៍ចៃបូកចៃបល់ខ្លាំង-
ណស់មិនដឹងថាខ្លួនឯងតៃូវ
ចាប់ផ្តើមអ្វីហើយតៃូវធ្វើអ្វី
សមៃប់រឿងនៃះ។បនា្ទាបម់កក៏
បានតាំងស្មារតីដោយករធ្វើ-
សមាធិអារម្មណ៍ឲៃយបានស្ងប់
ហើយក៏យកកៃដាសនិងជក់-
គូសវាសទីនៃះបន្តិចទីនោះ
បន្តិចជាសភាពផ្លូវចិត្តបង្ហាញ

ពីអារម្មណ៍ខ្លនួឯងជំនួសដោយ-
ពាកៃយសម្តីរហតូដល់នកឹឃើញ
ចំណុចមួយគិតពីរឿងជីវិត
របស់រុក្ខជាតិដៃលមានភាព-
សៃស់ស្អាតបៃបធម្មជាតិនិង
មានសៃរីភាពក៏សៃប់តៃបាន
ជួយធ្វើឱៃយអារម្មណ៍នាងខ្ញុំ
បានធូរសៃបើយវិញ។នាងខ្ញុំក៏
សមៃចចិត្តបង្កើតស្នាដៃគំនូរ-
មួយនិយយពីរុក្ខជាតិនៃះតៃ
ម្តងដូចបានដាក់ចំណងជើង

ថា«FamilyFlower»នោះ
អ៊ីចឹងឯង»។
វិចិតៃករិនីខ្ចៅទូចបន្តឲៃយ

ដឹងពីអត្ថន័យស្នាដៃខ្លួនទៀត
ថា៖«ចំពោះខ្លឹមសរនៃស្នាដៃ
នៃះទី១នាងខ្ញុំចង់បង្ហាញពី
ក្តីសៃមៃចង់បានជីវិតរស់នៅ
របស់មនុសៃសយើងឱៃយមានភាព-
សៃស់ស្អាតដូចរុក្ខជាតិអ៊ីចឹង
គឺមានសៃរីភាពនិងល្អបរិសុទ្ធ
តាមបៃបធម្មជាតិ។ ទី២ វិញ

ចង់បង្ហាញថានៅពៃលមនសុៃស
យើងរងសមា្ពាធផ្លវូចតិ្តធ្ងរធ្ងរនងឹ
រឿងអ្វីមួយករធ្វើសមាធិ-
អារម្មណ៍និងករងរសិលៃបៈ
ដៃលខ្លួនសៃឡាញ់មកបន្លំនូវ-
ភាពស្មុគស្មាញទាំងឡាយ
ទាំងពួងបានឬមានន័យថាអ្វី
ក៏ដោ យនៅពៃលយើងតាំង-
អារម្មណ៍ទទួលយកករពិត
តាមវិធីខ្លួនឯងនោះគឺវានឹង
មានផ្លូវដោះសៃយបញ្ហាជា

មិនខន»។
ជយលាភីសំខន់សមៃប់

កៃុមវិចិតៃករនិងវិចិតៃករិនី
មានរង្វាន់ធំGoldPrizeរង្វាន់
SilverPrizeនងិរង្វាន់Bron-
zePrizeមានទាំងកុមារនិង
មនុសៃសធំ។កៃពីនៃះក៏មាន
រង្វាន់សមៃប់លើកទកឹចតិ្តដៃរ
រួមមាន រង្វាន់ AsianPrize
រង្វាន់ Social Compass
រង្វាន់ EasternCulture

FoundationPrize រង្វាន់
EmbassyPrize រង្វាន់
HopePrizeនិងរង្វាន់Next
GenerationPrize។
វចិតិៃករនិីខ្ចៅទចូអតតីជា

សិសៃសសិលៃបៈសិកៃសានៅសលា-
ហា្វារពន្លឺសិលៃបៈកលពីឆ្នាំ-
១៩៩៨ដល់ឆ្នាំ២០០៣និង
បានក្លាយជាគៃូបងៃៀននៅ-
សលានោះផ្ទាល់រហតូដល់ឆ្នាំ
២០០៨និងកៃយមកបាន
ចាកចៃញដើមៃបីចាប់ផ្តើមករ-
ងរសិលៃបៈផ្ទាល់ខ្លនួវិញ។ចាប់-
តាំងពីពៃលនោះមកគាត់ក៏
បានចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ស្នា-
ដៃសិលៃបៈទោលជាចៃើនតាម
បណ្តាវចិតិៃសលនានាដចូជា
នៅវទិៃយាស្ថានបារាងំនងិវចិតិៃ-
សលហាងកហ្វៃ Artនៅទី
កៃុងភ្នំពៃញនៅតាមសណ្ឋា-
គារTheHoteldelaPaix
សណ្ឋាគារHeritageSuites
និងមជៃឈមណ្ឌលវបៃបធម៌បារាំង
ខៃត្តសៀមរាបរួមទាំងពិព័រណ៍
ជាកៃុមនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
និងកៃបៃទៃស។ខណៈថ្មីៗ
នៃះស្នាដៃពពិរ័ណ៍ទោលមាន
ចំណងជើងថា«តើខ្ញុំជាធម្ម-
ជាត?ិ»ដាក់តាងំពពិរ័ណ៍នៅ
ឯវិចិតៃសលសិលៃបៈសហ-
សម័យមីរា៉ាសៃសខៃត្តសៀមរាប
តាងំពីចងុខៃសហីាឆ្នាំ២០២០
មកដល់ថ្ងៃទី៩ខៃវិច្ឆិកឆ្នាំ-
២០២០នៃះ៕

www.postkhmer.com

វិចិតេការិនី ខ្ចៅ ទូច ម្ចៅស់ជយលាភី ពានរង្វាន់បេក់  រៀបរាប់ ពីអត្ថន័យ ស្នាដេគំនូរ ខ្លនួ មនចំណងជើង ថា «Family Flower»   ។ រូបថតសហករី

កេមុ វិចិតេករ-វិចិតេការិនី ក្មេងចាស់ ជាជយលាភី  White Canvas Cambodia   2020។ លោក ប៉ាយ ឈុនលី បេគល់ វិញ្ញាបនបតេ ដល់ ម្ចៅស់ជយលាភី ពានរង្វាន់បេក់ ខ្ចៅ ទូច    ។ សហករី

ស្នាដៃបង្កើតពៃលជួបវិបត្តផិ្លវូចិត្តរបស់វិចិតៃការិនីខ្ចៅទូច
ឈ្នះពានរង្វាន់បៃក់ពីកម្មវិធីWhiteCanvasCambodia



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១២

មន្ទរីពេទេយបេះដូងជបុ៉នបេថ្នាឱេយកុមារមហារីក
ឆាប់មកទទួលការពេយាបាលបានលឿនបំផុត

ហុង រស្មី

ខេត្ដកណ្ដាល  : រោគ សញ្ញា  និង 
អាការ ដៃល ឪពុក ម្ដា យតៃូវ សម្គាល់ 
នៅ ផ្ទះ ចំពោះ ហានិភ័យ ជំងឺ មហារីក 
លើ កុមរ តូច ៗ       តៃូវបាន វៃជ្ជបណ្ឌិត 
ជប៉នុ ម្នាក ់ ផ្ដល ់ការណៃនា ំក្នងុ បណំង 
ចង់ ឱៃយ អាណាពៃយាបាល នំា កូន មក 
ពៃយាបាល ឱៃយ បាន ទាន់ ពៃល វៃលា ។

លោកវៃជ្ជបណ្ឌតិ  ហុដីៃត ុយ៉សូុអីកូា 
ស្ថាបនិក អង្គការ  បៃះដូង ជប៉ុន  មូល-
ដ្ឋាន នៅ ឧដុង្គ បាន និយាយ ថា ៖ « ចូរ 
ពិនិតៃយ មើល ថា តើ កុមរ មន រូប រាង 
ខុស បៃកៃតី ឬអត់ មន សភាព ហើម  
តៃង ់ចណំចុ ណា ឬទៃ។ ពៃល ស្ទាប នៅ 
លើ រាងកាយ  តើ មន ដុំ សច់ ដុះ គួរ ឱៃយ 
សម្គាល់ ឬ ក៏ ប្លៃក ខុស បៃកៃតី ឬទៃ ។ 
តើ មន ក្អួត ចង្អោរ អ្វី ឬអត់ ?»។ 

អង្គយុ លើ កន្ទៃល កៃបៃរ គៃ ពៃទៃយ នងិ 
មន បង្វិច ខោ អាវ ធំមួយ អ្នក សៃី ចក់ 
យឿន អាយុ ២១ ឆ្នាំ កំពុង បញ្ចុក 
បាយ កនូ បៃសុ អាយ ុជាង  ១ ខបួ  ដៃល 
មក សមៃល ពៃយាបាល ជំងឺ មហារីក ។ 

ស្ដៃី មក ពី ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ រូប នៃះ   
បៃប ់ ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្ដិ៍  ថា ៖ «ពៃល ខ្ញុ ំស្ទាប 
ពោះ គាត់ ខ្ញុំ ឃើញ មន ដុំ គីស  តៃ មិន 
មន អាការ ឈឺ និង ប៉ះពាល់ ដល់ ការ- 
ញ៉ា ំរបស ់គាត ់ទៃ ។ ខ្ញុ ំទើប តៃ ដងឹ ប៉នុា្មាន 
ថ្ងៃនៃះ ហើយ ក ៏សក  លាប បៃង កឡូា  
តៃ វា រាង ឡើង ធំ ជាង មុន»។ 

នៅ ក្នុង បន្ទប់ សមៃក រួម ជាមួយ   
អ្នកជំងឺ កុមរ ឯទៀត  អ្នកសៃី  បន្ដ ថា ៖  
« ខ្ញុ ំយក គាត ់មក គៃង ពៃទៃយ គន្ធបបុា្ផា ៣ 
ថ្ងៃ  ទើប បន្ដ មក ដល់ ពៃទៃយ បៃះដូង 
ជប៉ុន នៃះ  គៃងបាន ៥ ថ្ងៃ ហើយ »។ 

ស្ដៃី ដៃល មន កូន តូច កើត ដុំ សច់ 
ក្នុង ពោះ រូប នៃះ បាន លើក  ពី ជមៃើស 
មកកាន់ទីនៃះ  ថា ៖ « ដោយ ខ្ញុំ អត់ មន 
លុយ ទើប ខ្ញុំ ជៃើ ស រីស ការ ពៃយាបាល 
មក កាន់ ទី នៃះ  ដៃល ការ ពៃយាបាល ទំាង - 
អស់ មិន តមៃូវ បង់ បៃក់ ទៃ»។ 

ដោយ មើល ឃើញ ពី អតៃ មរណៈ 
ចំពោះ កុមរ ចៃើន នៅតាម បណា្ដា - 
បៃទៃស  មីយា៉ាន់ ម៉ា ឡាវ និង កម្ពុជា  
វៃជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន រូប នៃះ បាន កត់ - 
សម្គាល់ ថា ផ្នៃក វៃជ្ជសស្ដៃ  ឱសថ-
សស្ដៃ  មន្ទីរពៃទៃយ និង គៃូពៃទៃយ 
នៅបណា្ដា បៃទៃស ទាំងនៃះ នៅ មិន - 
ទាន់  មន គៃប់ គៃន់ ។

ចណំចុ សខំាន ់អ្នក ជងំ ឺអត ់លទ្ធភាព 
ក្នុងការ ពៃយាបាល  ដោយសរ ការ- 
ចំណាយ ខ្ពស់  និងរយៈ ពៃល យូរ ។ 

វៃជ្ជបណ្ឌិត វ័យ ៥៥ឆ្នាំ រូបនៃះ បាន 
បង្កើត អង្គការ បៃះដូង ជប៉ុន  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៤  ហើយ ឆ្នា ំ២០០៨ លោក ផ្ដើម 
សកម្មភាព វៃជ្ជសស្ដៃ នៅ កម្ពុជា  ក៏ 
ដូចជា ការ បង្កើត មន្ទីរ ពៃទៃយ ផ្ទាល់ ខ្លួន   

ក្នុង ២០១៦  ។ 
ស្ថាបនិក  មជៃឈមណ្ឌល ពៃយាបាល 

កុមរ  បៃះដូង ជប៉ុន ដៃល តៃូវ បាន- 
បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨  នៃះ បាន 
លើក ឡើង ថា ៖ «ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ សមត្ថភាព 
ផ្នៃក វៃជ្ជសស្ដៃ មន កមៃិត បៃហាក់ - 
បៃហៃល នឹង បណា្ដា បៃទៃស ជិតខាង 
វៀតណាម នងិ ថៃ ។ នៅ ថ្ងៃ ខាង មខុ ខ្ញុ ំ
រំពឹង ថា មន្ទីរពៃទៃយ នឹង ពងៃីក ខ្លួន 
កាន់តៃ ធំជាង នៃះ ទៅ ទៀត ។ 

  ពាក់ អាវ យឺត ពណ៌ លឿង កៃបាល អត់ - 

សក ់រលងី នងិ មន សភាព ស្លៃក ស្លាងំ 
កមុរា ម្នាក ់អាយ ុបៃមណ ១២ ឆ្នា ំនៅ 
តៃ អាច បញ្ចៃញ ស្នាម ញញឹម យា៉ាង- 
សៃស់ សៃយ ក្នុង ការ ថត រូប អនុសៃសា-
វរីយ៍  នៅពៃល រូប គៃ បាន ចៃញ ពី មន្ទីរ - 
ពៃទៃយ  កៃយ សមៃក ពៃយាបាល  ដោយ 
បៃើ ថា្នាំ បៃឆំងដុំ សច់  មហារីក  ។ 

 នៃះជា អ្នកជំងឺ    ដុំ សច់ មហារីក ដ៏ - 
ក្មៃង ខ្ច ីម្នាក ់ក្នងុ ចណំោម កមុរ ជា ចៃើន 
ទៀត ខណៈ អ្នក ជងំ ឺមន ការ កើន ឡើង 
អំឡុង ពៃល បៃទៃស ជិត ខាង បន្ដ រឹត- 

បន្តឹង  ពៃំ ដៃន ដោយសរ វិបត្តិកូវីដ ។ 
យោង តាម ទិន្នន័យ ពី មជៃឈមណ្ឌល 

ពៃយាបាល កុមរ  បៃះដូង ជប៉ុន បាន 
បង្ហាញ ថា អឡំងុ ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំមនុ អ្នក- 
ជំងឺ មក ពៃយាបាល មហារីកនៅ មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ នៃះ  មន ចំនួន  ៩ នាក់  និង បាន 
កើន ឡើង ២៦ នាក់ នា ឆ្នាំ នៃះ ។ 

ទនិ្ននយ័ បាន បន្ដថា ៖ « ក្នងុ ចណំោម 
កុមរ មហារីក  ៧ នាក់ ដៃល មក ទទួល- 
យក សៃវា ថៃ ទាំវៃជ្ជសស្ដៃ កាលពីខៃ 
កញ្ញា នៃះ មន កុមរ ៤ នាក់  បាន ធ្វើ- 

ដំណើរ មក ពី តំបន់ កៃបៃរ ពៃំ ដៃន នៃ 
បៃទៃស ឡាវ និង ថៃ  ដោយ ចំណាយ 
ពៃល  ដល់ ៨ ម៉ាង តាម រថយន្ដ »។ 

ភាពវិជ្ជមាន  នេការ ឆាប់ ពេយាបាល ជំងឺ 
មហារីក 

បើ ទោះបី ជា ការ ពៃយាបាល តៃូវ ការ 
ចណំាយ ខ្ពស ់ជា អ្វ ីដៃល អង្គការ ជប៉នុ 
មយួ នៃះ បៃឈម ផង នោះ មជៃឈមណ្ឌល 
ពៃយាបាល កុមរ  បៃះដូង ជប៉ុន រីក រាយ 
ក្នុង ការ ផ្ដល់ សៃវាកម្ម សង្គៃះ ជីវិត 
កមុរ នវូ ដណំាក ់កាល ដបំងូ ៗ  នៃ រោគ- 
សញ្ញា ជំងឺ កាច សហាវ ។ 

 វៃជ្ជបណ្ឌិត ហុីដៃតុ យ៉ូសុីអូកា 
ស្ថាបនិក អង្គការ បៃះដូង ជប៉ុន  បាន 
បៃប់  ភ្នំពៃញ  ប៉ុស្ដិ៍   ថា៖  «ពៃល យើង 
ពៃយាបាល កមុរ ម្នាក ់ឱៃយ ជា សះ សៃបើយ ព ី 
តចូ នៅពៃល គាត ់ធ ំឡើង  គាត ់អាច ធ្វើ 
ការ ងរ  និង ជួយ សង្គម បាន ចៃើន  ក៏ 
ដចូជា ការ ចៃករលំៃក ចណំៃះ ដងឹ របស ់
ខ្លួន ដល់ អ្នក ដទៃ »។ 

លោក បាន និយាយតាម រយៈ អ្នក- 
បក បៃ ភាស ជប៉ុន មក ខ្មៃរ ថា ៖« អ្នក- 
ជងំ ឺមហារកី  ក ៏អាច រស ់នៅ ដចូ មនសុៃស 
ដទៃ ធម្មតា  ដូចគៃ ដូច ឯង ដៃរ នៅថ្ងៃ 
អនាគត »។ 

ស្ថតិ នៅ ក្នងុ មន្ទរីពៃទៃយ បង្អៃក ពញាឮ  
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល មន បំណង មក 
ទទួល ការ ពៃយាបាល នៅ មជៃឈមណ្ឌល 
ពៃយាបាល កុមរ  បៃះដូង ជប៉ុន គួរ តៃ 

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត  ហុីដេតុ យ៉ូសុីអូកា ស្ថាបនិក អង្គការ  បេះដូង ជប៉ុន ផ្ដល់ ការ ពិនិតេយ អេកូ ពោះ ដល់ កុមារ ។ រូបថត សហការី

លោក ចេកកុប ណូតុន និង កញ្ញា ណកាមឹរ៉ា ទទួលបន្ទុកផ្នេកទំនាក់ទំនង និងទីផេសារ នៅមជេឈមណ្ឌល។ រូបថត ហុង មិនា



ឆ្លង កាត់ ការ ពិនិតៃយ រោគ ពី សំណាក់ 
កៃុម គៃូ ពៃទៃយ នៅ មន្ទីរ ពៃទៃយ បង្អៃក ។ 

ជាធម្មតា មជៃឈមណ្ឌល ពៃយាបាល 
កុមរ  បៃះដូង ជបុ៉ន បាន ស្វាគម ន៍ អ្នក - 
ជំងឺ ជា ចៃើន រយ នាក់ ក្នុង ១ខៃ ៗ   ដៃល 
តៃូវ បាន បញ្ជូន  មក កាន់ ទីនៃះ។

កញ្ញា កាណាន ់ណាកាមរឹា៉ា  ទទលួ- 
បន្ទុកផ្នៃកទំនាក់ទំនង និងទីផៃសារ នៅ 
មជៃឈមណ្ឌល បាន ឱៃយដងឹ  ថា ៖ «យើងក ៏  
ទទលួ អ្នក ជងំ ឺមកព ី កន្លៃង ដទៃ   ទទូាងំ-  
បៃទៃស កម្ពុជា  ដូចជា បណា្ដា គ្លីនិក 
ឯកជន នងិ មន្ទរីពៃទៃយ រដ្ឋ នានា សមៃប ់
ការ ពិនិតៃយ ពៃយាបាល ជំងឺ ខាង លើ »។ 

លោក ចៃកកបុ ណតូនុ ជា បគុ្គលកិ 
ផ្នៃក ទំនាក់ ទំនង ជាតិ នូវៃលសៃឡង់   
បាន បន្ទរ ថា ៖ «ជាកស់្ដៃង អ្នក ជងំឺ នៅ 
មន្ទីរពៃទៃយ ខៃត្ដ សៀមរាប និង មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ  ដទៃ ទៀត មនិ អាច ពៃយាបាល បាន 
ពួកគៃ ក៏ មក ទទួល ការ ពៃយាបាល នៅ ទី - 
នៃះ ចំពោះ បៃភៃទ ជំងឺ ធ្ងន់ ៗ »។ 

កញ្ញា ណាកាមឹរា៉ា បាន ឱៃយ ដឹងទៀត 
ថា ៖ « វា អាសៃ័យ លើ ភាព ជាក់ ស្ដៃង 
ជា ទូទៅ យើង ទទួល អ្នក ជំងឺ ចនោ្លាះ ពី  
៤០០ ទៅ ៦០០ នាក់ ក្នុង ១ ខៃ ។ 
ដូច្នៃះ ជាមធៃយម មន ចំនួន បៃមណ 
១៥ នាក់ ក្នុង ១ថ្ងៃ »។ 

ជាមួយ គៃ សមៃក ពៃយាបាល ចំនួន  
៣៩  សមៃប់ អ្នក ជំងឺ ពៃញ វ័យ ៤៥ 
គៃ សមៃប់ កុមរ និង  ២៧ គៃ 
សមៃប់  កុមរ មហារីក មជៃឈមណ្ឌល 
មន បគុ្គលកិ  ៩៥ នាក ់ ដោយ មន  អ្នក- 
ជំនាញ  ជនជាតិ ជបុ៉ន ជាង ២០ នាក់ ។ 

បៃធាន ផ្នៃក ទំនាក់ ទំនង និង ទីផៃសារ  
ដៃល បញ្ចប ់ការ សកិៃសាមហាវទិៃយាលយ័ 
សុខាភិបាល អន្ដរជាតិ  នៃ សកល-
វិទៃយាល័យ កៃុង តូកៃយូ /យូ តូកៃយូ កញ្ញា 
ណាកាមឹរា៉ា បាន បង្ហាញ តួ លៃខ ថា  
កុមរ មក ទទួលសៃវាកម្ម  ដៃល មិន- 
សមៃកពៃយាបាល  មន ចំនួន ជាង 
១៦០០០ នាក់  ក្នុង ១ឆ្នាំ  និង សរុប 
ជាង ៥ មុឺន នាក់ តាំងពី បើក សម្ពោធ ។ 

កញ្ញា បន្ដថា ៖ « អ្នក ជំងឺ វះ កាត់ មន 
ចំនួន ជាង ១៣៨០ ករណី ក្នុង ១ ឆ្នាំ  
ហើយ យើង ធ្វើ ការ វះ កាត់ សរុប ទាំង - 
អស់ បៃមណ ៥០០០ ករណី  តាំងពី 
បើក ដណំើរ ការ ។ អ្នក ជងំ ឺមហារកី ជាង 
៩០ នាក់ បាន មក ទទួល ការ ពៃយាបាល 
តាំងពី យើង បើក ទទួល ការ ពៃយាបាល 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ជាង ៧០ ករណី 
នៃការ វះ កាត ់តៃវូ បាន ធ្វើ ឡើង សមៃប ់
អ្នក ជំងឺ មហារីក »។ 

កញ្ញា ណាកាមឹរា៉ា បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«  មជៃឈមណ្ឌល ពៃយាបាល កមុរ  បៃះដងូ 
ជប៉នុ អាច ពៃយាបាល ជងំ ឺមហារកី  ដៃល 
មន ចាប់ ពី មហារីក សរីរៈ ក្នុង ពោះ ។ 
មហារីក បៃភៃទ នៃះ តៃងតៃ តមៃូវ ឱៃយ 
មន ការ វះ កាត់  ដៃល មន្ទីរ ពៃទៃយ ផ្ដល់ 
សៃវាកម្ម ជំនាញ »។ 

លោកវៃជ្ជបណ្ឌតិ យ៉សូុអីកូា បានឱៃយ  
ដឹងថា ៖ « ការពៃយាបាល ជំងឺ ផៃសៃងៗ 
ដចូជា  ការ វះ កាត ់ដុសំច ់គរួតៃ ធ្វើឡើង  
ដោយ អ្នក ជំនាញ ជនជាតិ  ជប៉ុន »។

បញ្ហា បេឈម សមេប់ មជេឈមណ្ឌល 
ទោះមន បញ្ហា មូល និធិ  មិនខុស 

ទៅ នងឹ  មន្ទរី ពៃទៃយ សបៃបរុស ធម ៌ទទូៅ ក្ដ ី
ក៏ មន្ទីរពៃទៃយ នៅបៃឈម នឹង   បញ្ហា 
រនាំង   រារាំង ឪពុក ម្ដាយ ក្នុង ការ នាំ កូន 
មក ទទួល ការ ពៃយាបាល ឱៃយ បាន   ឆប់ - 
បំផុត នៅ ដំណាក់ កាល ដំបូង ។ 

បៃធាន ផ្នៃក ទំនាក់ ទំនង និង ទីផៃសារ 
កញ្ញា ណាកាមឹរា៉ា បាន ឱៃយ ដឹងថា៖ 
«ឧបសគ្គ ដំបូង គឺ លុយ ។ មន្ទីរពៃទៃយ 
ភាគ ចៃើន  ដៃល ពៃយាបាល ជំងឺ ធ្ងន់ ៗ   
ដចូជា មហារកី តៃវូ ការ ចណំាយ បៃក ់
ខ្ពស់ ។ នៃះ ជា មូល ហៃតុ ដៃល មន្ទីរ-
ពៃទៃយ ពៃយាបាល ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ។ ទោះ - 
ជា យា៉ាង នៃះ ឱៃយ ពួកគៃ នាំ កូន មក 
ពៃយាបាល នៅតៃ លំបាក »។ 

ស្ថាបនិក អង្គការ បៃះដូង  ជប៉ុន បាន 

លើក ឡើង ថា ឪពុក  ឬ ម្ដាយ តៃូវ រង់ ចាំ 
ថៃទាំ កូន ក្នុង ការ ទទួល ការ ពៃយាបាល 
រយៈ ពៃល យូរ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃ បាត់ - 
បង ់ចណំលូ ផ្គត ់ផ្គង ់គៃសួរ នងិ បបីាច ់
កនូ ៗ  ដទៃ ទៀត ។ មៃយា៉ាង វញិទៀត ការ- 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ឱៃយ ពលរដ្ឋ បាន ស្គាល់ មជៃឈ - 
មណ្ឌល ក៏ ជា ឧបសគ្គ។ 

កញ្ញា បាន ឱៃយដឹង ថា ៖ « យើង ពឹង- 
អាសៃ័យ ទាំង សៃុង លើ ការ បៃប់ ត ៗ -   
គា្នា  បណា្ដាញ សង្គម ទំនាក់ ទំនង 

ជាមួយ  មន្ទីរពៃទៃយ ដទៃ និង ម្ដងម្កាល 
មន ការ ផៃសាយ ក្នុង វិទៃយុ ក៏ដូចជា 
ទូរទសៃសន៍ ដើមៃបី ឱៃយ ពលរដ្ឋ បាន ស្គាល់ 
មជៃឈមណ្ឌល »។ 

ជាមួយ ក្ដីរំពឹង   មនការផៃសព្វផៃសាយ 
ទូលំទូលាយ  កញ្ញា លើកឡើង  ថា៖ 
«អ្នក មន ឥទ្ធិពល ដូចជា ពៃះ សងៃឃ  
និង អ្នក ជំនួញ ពិត ជា មន សរៈសំខាន់ 
ណាស់ ក្នុង ការ ជួយ ជំរុញ ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ឱៃយ ជឿ ជាក់ លើ មន្ទីរពៃទៃយ »។ 

ចងុ កៃយ  បញ្ហា កង្វះ ការ អបរ់ ំអំព ី
រោគ សញ្ញា នៃ ជំងឺ នានា រួម ទំាង 

មហារីក ។ ខណៈ អតៃ រស់ មន ខ្ពស់ 
ចំពោះ ការ រក ឃើញ ជំងឺ ឱៃយ បាន ឆប់  
ដោយ ដងឹ ថា កមុរ ម្នាក ់មនិ សៃលួ ខ្លនួ 
និង មន វិធាន ការ នាំ ពួកគៃ ទៅកាន់ 
មន្ទីរពៃទៃយ ភា្លាម ៗ  ពិត ជា សំខាន់ ។ 

បៃធាន ផ្នៃក ទំនាក់ទំនងរូប នៃះ 
បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង រំពឹង ថា នៅ ពៃល 
អនាគត ពលរដ្ឋ កម្ពុជា នឹង មន ភាព- 
ជឿ ជាក់ ក្នងុ ការ នំា កូន ៗ  មក កាន់ មន្ទរី - 
ពៃទៃយ ដើមៃបី សង្គៃះ ជីវិត »។ 

ការពេយាបាល កុមារ និង មនុសេស ចាស់  
កៃពី ជំងឺ មហារីកកុមរ ដៃល ជា 

គោល ដៅ ចមៃបង របស់ មន្ទីរពៃទៃយ 
លោក  វៃជ្ជបណ្ឌិត ជប៉ុន យ៉ូសុីអូកា  ក៏ 
ទទួល ពៃយាបាល ជំងឺ ទូ ទៅ ដទៃ ទៀត  ជា - 
ពិសៃស អ្នក ជំងឺ ចំា បាច់តៃវូការ ការ វះ- 
កាត់ តៃ ពួកគាត់ កៃីកៃ។ 

លោក មើល ឃើញ ថា បៃជាពលរដ្ឋ 
គៃប់  បៃទៃស រមៃង មន ការ ភ័យ ខា្លាច-  
ពៃទៃយ  ទើប លោក បង្កើត មន្ទរី ពៃទៃយ មយួ  
ដៃល អ្នក ជំងឺ មិន មន ការ ខា្លាច រអា រ នឹង 
ទទួល បាន ភាព កក់ក្ដា ពី  គៃូ ពៃទៃយ ។ 

លោក និយាយ ថា ៖ « កៃពី បច្ចៃក-
វទិៃយា នងិ  ទចិនកិ នៃការ ពៃយាបាល  យើង 
ចង់ បង្កើត ឱៃយ មន ទំនាក់ ទំនង ផ្លូវ ចិត្ដ 
រវាង អ្នក ជងំ ឺនងិ កៃមុ គៃ ូពៃទៃយ ក្នងុ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ ។ កៃុម គៃូ ពៃទៃយ មើល ថៃទាំ កុមរ 
មន ជំងឺដូចជា កូន របស់ ខ្លួន ឯង» ។ 

សៃវាកម្ម ថៃទាំ សុខភាព ទាំង កុមរ 
នងិ មនសុៃស ពៃញ វយ័ គមឺនិ តៃវូ បាន គតិ 
បៃក ់នោះទៃ។ សមៃប ់ការ វះ កាត ់លើ 
កុមរ មន ដូចជា ដំុ សច់ ក្នងុ ពោះ ក្លន - 
លូន ខូច ទៃង់ ទៃយ បៃដប់ បន្ដ ពូជ 
រន្ធគទូ ខសុ បៃកៃត ីនងិ ថង ់ទកឹ បៃមត ់
រួម តូច។ រីឯ ការ វះកាត់ មនុសៃស ពៃញ- 
វ័យ រួមមន ពកក ដុំ ក្នុង អូវៃរ ដុំ ដោះ 
បូស អន្ទង់ និង ក្លនលូន ជាដើម ។

 សៃវាកម្ម ថៃទាំ សុខភាព មតា និង 
ទារក អង្គការ យកចិត្ដទុក ដក់ ចំពោះ 
ម្ដាយ  និងទារក អំឡុង ពៃល សមៃល 
និង កៃយ សមៃល ថៃមទៀត ។  

កៃុម គៃូ ពៃទៃយ របស់ មជៃឈមណ្ឌល ក៏ 
បាន ផ្ដល់ សៃវាកម្ម ចល័ត ទៅតាម 
តបំន ់ជនបទ នងិ តាម មន្ទរី ពៃទៃយ នានា 
ដើមៃបី ផ្ដល់ ការ ពៃយាបាល  រួមទំាង ការ វះ- 
កាត់  ឥត គិត ថ្លៃ រៀង រាល់  ២ខៃ ម្ដង ។ 

ថ្មីៗ  នៃះ អង្គការ  បៃះដងូ ជប៉នុ បាន 
បញ្ជូន កៃុម គៃូពៃទៃយ ស្ម័គៃ ចិត្ត   ទៅ កាន់ 
ខៃត្ត ពោធិ៍សត់ជា កន្លៃង ដៃល បៃជា - 
ជន ក្នុង តំបន់ ជាចៃើន កំពុង រង ផល- 
ប៉ះពាល ់ដោយ គៃះ មហន្តរាយ  ដៃល 
បង្ក ឡើង ដោយ ទឹក ជំនន់។

ការ ទេទេង់ មូលនិធិ របស់ អង្គការ 
បេះដូង ជប៉ុន 

ដោយសរ  បៃះដូង ជប៉ុន ជា អង្គការ 
របសជ់ប៉នុ     ស្ទើរ តៃ ការ ឧបត្ថម្ភ ជា បៃក ់
និង សម្ភារបរិកា្ខា រ    បាន មក ពី សបៃបុរស-
ជន  និង កៃុមហ៊ុន ជប៉ុន។ ប៉ុន្ដៃ  ឆ្នាំ នៃះ 
អង្គការ ចាប់ ផ្ដើម ទទួល ការ ឧបត្ថម្ភ 
បន្ថៃម ពី សបៃបុរសជន កម្ពុជា ។ 

កញ្ញា ណាកាមឹរា៉ា  ឱៃយ ដឹងថា ៖ «សបៃបុ-
រសជន  និង កៃុមហ៊ុន កម្ពុជា ជួន កាល 
ក៏ បាននាំ យក បរិកា្ខា រផៃសៃង ៗ  មក កាន់ 
មន្ទីរពៃទៃយ យើង ។ ខណៈ ទឹក បៃក់ 
បរិចា្ចាគ នៅ តិច តួច ស្ដួច ស្ដើង យើងក៏ 
កក ់ក្ដា ដៃល បាន ឃើញ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា 
កំពុង តៃ បន្ដ ជួយ អ្នក ជំងឺ »។

ជាមយួ យទុ្ធនាការ បៃក ់១ មុនឺ រៀល 
ភា្ជាប់ នឹង  គណនី ធនាគារ មួយ ចំនួន 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា អាចបរិចា្ចាគ   សង្គៃះ 
ជីវិត កុមរ មហារីក ទូទាំង បៃទៃស ។ 

លើស ព ីនៃះ កញ្ញា  ណាកាមរឹា៉ា បាន 
បន្ដថា ៖ « ពៃល នៃះ សបៃបុរសជន  និង 
កៃុមហ៊ុន មក ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់  មន្ទីរ-
ពៃទៃយ យើង ដោយ ផ្ទាល់  ហើយ យើង 
បាន ដក ់បៃអប ់បរចិា្ចាគ នៅតាម ទតីាងំ 
ជា ចៃើន ក្នុង រាជធានី ភ្នំពៃញ »។ 

មជៃឈ មណ្ឌល ពៃយាបាល កមុរ បៃះដងូ 
ជប៉នុ បើក ទា្វារ ម៉ាង ៨:៣០ពៃកឹ ដល ់
ម៉ាង ៥:០០ លា្ងាច  ពថី្ងៃ ចន្ទ ដល ់សកុៃ 
ដៃល មន ទីតាំង នៅ ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ 
បង្អៃក ពញាឮ ខៃត្ដ កណា្ដាល ។

សមៃប់ ព័ត៌មន លម្អិត សុំ ចូល 
ទៅកាន់ វៃបសយ https://www.
japanheart.org/en/ហ្វៃសប៊កុ @
japanheart.hospital ឬទូរស័ព្ទ 
០៧៧ ៩៥ ៩៤ ៧១៕

កេ ពីបច្ចេកវិទេយា និង ទិចនិក   ពេយាបាល ទំនាក់ទំនង ផ្លូវ ចិត្ត រវាង អ្នកជំងឺ និង កេុមគេូពេទេយ  ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ។ រូបថត សហការី
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មន្ទីរពេទេយ បានពេយាបាលកុមារ និង មនុសេសពេញវ័យ  ឥត គិតថ្លេ ។ រូបថត ហុង មិនា កុមារ មានជំងឺ មហារីក  ដេលសមេក ពេយាបាល នៅ មជេឈមណ្ឌល ។ រូបថត ហុង  មិនា

ពេល យើង ពេយាបាល កុមារ មា្នាក់ ឱេយជា 
សះសេបើយ ពេលគាត់  តូច នៅពេល គាត់ 

ធំ ឡើង  គាត់ អាច ធ្វើ ការ ងារ  និង ជួយ 
សង្គម បាន ចេើន។



១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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 ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា ទទួល បានការ បៃសិទ្ធ នាម ជា       
« ធនាគារ ឆ្នើម សមៃប់ សហគៃិន ស្តៃី » ពី សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ 
អន្តរជាតិ (International Finance Corporation) ក្នុង 
វៃទកិា ហរិញ្ញវត្ថ ុសហគៃស ខ្នាតតចូ នងិ មធៃយម ឆ្នា ំ២០២០ (SME 
Finance Forum 2020) ដៃល បាន ធ្វើឡើង នៅ ថ្ងៃទី ២៧ 
ខៃតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ។  ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា ទទួលបាន 
ពានរង្វាន ់នៃះ  គ ឺកើតចៃញព ីការយកចតិ្តទកុដាក ់ក្នងុ ការផ្តលស់ៃវា 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដៃល បៃកបដោយ ភាព ច្នៃបៃឌិត បំផុត ជូន អតិថិជន 
សាធារណជន សហគៃនិ ជាពសិៃស សហគៃនិ ស្តៃ ីទាងំអស ់នៅ 
ទូទាំងបៃទៃស ។  លោក តូច ចៅ ចៃក បៃធាន នាយក បៃតិបត្តិ នៃ 
ធនាគារ បៃសណីយ៍ កម្ពុជា បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖« ធនាគារ 
បៃសណយី ៍កម្ពជុា ទទលួបាន នវូ បៃសទិ្ធ នាម ជា ធនាគារ ឆ្នើម នៃះ 
កៃម ការបៃកួតបៃជៃង ពី បណ្តា សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ជាតិ និង 
អន្តរជាតិ ចៃើនជាង២០០ សា្ថាប័ន  មកពី១៤០ បៃទៃស ទូទាំង - 
ពភិពលោក ។  ពានរង្វាន ់ឆ្នើម ដៃល ផ្តល ់ដោយ សាជវីកម្ម ហរិញ្ញវត្ថ ុ
អន្តរជាត ិ(IFC) ពុមំៃន ចៃះតៃ ទទលួបាន នោះទៃ បើ សង្កៃត មក 
មើល បៃទៃស កម្ពជុា យើង វញិ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ មានតៃ ធនាគារ 
បៃសណីយ៍ កម្ពុជា តៃមួយគត់  ដៃល អាច សមៃចបាន នូវ ពាន-
រង្វាន់ មួយ នៃះ » ។  លោក Matthew Gamser  នាយក បៃតិបត្តិ 
វៃទិកា ហិរញ្ញវត្ថុ សហគៃស ខ្នាតតូច និង មធៃយម បាន មានបៃសា-
សន៍ថា ៖« យើង សងៃឃឹមថា  អ្នកឈ្នះ ពានរង្វាន់ ហិរញ្ញវត្ថុ ខ្នាតតូច 
នងិ មធៃយម ជា សកល នៃះ នងឹ ជរំញុ ឱៃយ អ្នកផ្តល ់ហរិញ្ញបៃបទាន ខ្នាត-
តូច និង មធៃយម នៅ ទូទាំង ពិភពលោក អាច ស្វៃងយល់ ពីបទ- 
ពិសោធដ៏ ល្អ របស់ ពួកគៃ ដៃល សមៃចបាន នូវ សមិទ្ធផល ឆ្នើម 
មួយ នៃះ » ៕  

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពជុា 
ទទួល ប្រៃសិទ្ធ នាម ជា ធនាគារ ឆ្នើម 
បំផុត សម្រៃាប់ សហគ្រៃនិ ស្ត្រៃី 
 ពី សាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុអន្តរជាតិ

ស្មា ត ហ្វ ូន ថាមពល ថ្ម ធំ នៅ កម្ពជុា ថាមពល ថ្ម  6000mAh  និង ការ សាក 
លឿន  18W  នឹងដាក់ ប្រៃកាស នៅ ថ្ង្រៃទី ១០ ខ្រៃវិច្ឆកិា  ន្រៃះហើយ
 កាលពីពៃល ថ្មីៗ  នៃះ សា្ថាប័ន Counterpoint  បានបង្ហាញ នូវ  « របាយការណ៍ នៃ ការលក់ សា្មា ត ហ្វ ូន ក្នងុ 

ទីផៃសារ សកល សមៃប់ តៃមីាស ទី ៣ នៃ ឆ្នា ំ២០២០» ដោយ realme  បៃើ រយៈពៃល ២ ឆ្នា ំបាន កា្លាយជា « មា៉ាក 
សា្មា ត ហ្វ ូន ដៃលមាន ចំនួន លក់ រហូតដល់ ជិត ៥០ លាន គៃឿង ជំុវិញ ពិភពលោក » ។  ដើមៃបី ជាការ អរគុណ 
ទៅដល់ អ្នកគំាទៃ  realme  នឹង បន្ត ពងៃងឹ គុណសមៃបត្ត ិដៃលមាន ថាមពល ថ្ម ធំ ដោយ នឹង នំាយក នូវ  realme 
C15 ជា មូ៉ ឌៃ ល ដំបូង ដៃលមាន ថាមពល ថ្ម  6000mAh  ដៃល អាច ទុក បាន រហូតដល់ ជាង កន្លះ ខៃ  និង ការ 
សាក លឿន 18W  ជូន ដល់ អ្នកគំាទៃ នៅក្នងុ ខៃ នៃះ ដោយ សា្មា ត ហ្វ ូន នៃះ អាច និយាយ ទូរស័ព្ទ បាន រហូតដល់ 
ទៅ ៤៦ ម៉ាង  និង មើល YouTube បាន រយៈពៃល ២៨ ម៉ាង ។ realme C15  នឹងធ្វើ ការដាក់ បៃកាស តម្លៃ 
នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខៃ វិច្ចកិា ស្អៃក នៃះ ហើយនឹង មានការ ដាក់ លក់ ដំបូង នៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆកិា ។  ជាមួយគា្នានៃះដៃរ 
realme  ក៏បាន នំាយកមក ជាមួយ នូវ នាឡិកា ឆ្លាត វៃ មួយទៀត គឺ  realme Watch S ដៃល អាច កាន់ ថ្ម 
បាន រយៈពៃល ១៥ ថ្ងៃ  ហើយ នៅ ថ្ងៃទី ១០ ខៃវិច្ឆកិា នៃះ នឹង បៃកាស ជាមួយនឹង realme C15  ផងដៃរ ៕ 

ភោជនីយដ្ឋាន យី សុាង ចូលរួមចំណ្រៃក ជួយ ប្រៃជាជន ដ្រៃល ខ្វះខាត 
 បុ៉ស្តិ៍ យុទ្ធនាការ សង្គៃះ ជនរងគៃះ កៃយ ទឹកជំនន់ ទទួលបាន កា រគំាទៃ ដ៏ ចមៃបងមួយទៀត បនា្ទាប់ពី 

ភោជនីយដា្ឋាន យីុ សាង ឌិ ហ្គា ឌិន  ទួលគោក  ដៃលជា ផ្នៃក មួយ នៃ កៃមុហុ៊ន Almond Hospital Group  
បាន ចូលរួម គំាទៃ ចំពោះ គំនិត ផ្តចួផ្តើម នៃះ ។ លោក  ចាប ណ រិ ទ្ធ បៃធាន គៃប់គៃង ផ្នៃក ពាណិជ្ជកម្ម នៃ 
កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ បានបៃគល់ បៃអប់ បៃមូល មូ លនិ ធិ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ សបា្តាហ៍ មុន ដល់ លោកសៃ ីភោគ 
សៃ ីទួ ច  បៃធាន គៃប់គៃង ទូទៅ នៃ ភោជនីយដា្ឋាន យីុ សាង  ឌិហ្គា ឌិន  ទួលគោក ៕



ក្រុងឡុងដ៍: លោក Ole 
Gunnar Solskjaer បាន លើក 
ឡើង  ពី ការ រៀប ចំ កាល វិភាគ 
ប្រកតួ របស ់ក្រមុ Manchester 
United (United) ទល់ នឹង  
Everton កាល ព ីថ្ង្រ សៅរ ៍ថា ជា 
រឿង ល្រង សើចទំាង ស្រងុ ខណៈ  
Chelsea  បំបាក់  Sheffield 
United ៤-១ ឡើង  ទៅឈរ 
ល្រខ ៣ ក្នុង  តារាងពិន្ទុក្រប-
ខ័ណ្ឌ Premier League ។

United បន្ថយ សម្ពាធ ឱ្រយ  អ្នក- 
ចាត់ ការ របស់ ពួក គ្រ ដោយ ការ- 
យក ជ័យជម្នះ ៣-១ ក្នុង ប្រកួត 
ដ្រល  ចាប់ ផ្តើម លឿន នៅ  កីឡ-
ដ្ឋាន Goodison Park ត្រ បរុស 
សញ្ជាត ិនរ័វ្រស  សម្ដ្រង ការ ខងឹ- 
សម្របា យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ប្រធាន 
គ្រប់ គ្រង លីគ ដោយសារ ក្រុម 
មន កីឡាករ របួស ច្រើន ។

ការ  ចាប់ អារម្មណ៍ សំខន់ នៅ 
ថ្ង្រ សៅរ៍ គឺ ថា តើ United អាច 
សា្ដារ មុខ មត់ បាន វិញឬ អត់ ពី 
ការ បរា ជ័យ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដ្រល 
បាន ធ្វើ ឱ្រយ មន ការ សង្រស័យ ជា ថ្មី 
អំពី តួនទី របស់ លោក Solsk-
jaer នៅ ក្លិប ន្រះ ។

United ទើប បាន វិល ត្រឡប់ 
មក ពី ល្រង នៅ  Champions 
League ដ្រល ខ្លួនចាញ់ ក្រុម 
ម្ចាស ់ផ្ទះ Istanbul Basakse-
hir នៅ ព្រកឹ ព្រលមឹ ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ 

ត្រ នៅ ត្រូវ  ល្រង ឯ Goodison 
Park នម៉ាង ១២:៣០ នទី 
រសៀល ថ្ង្រសៅរ៍ទៀត ។

ប្រកួត ន្រះ  Bruno Fern-
andes ស៊ុត  ២ គ្រប់ ហើយ 
កីឡាករ ចំណូល ថ្មី Edinson 
Cavani បាន ចាប ់ផ្ដើម បើក បញ្ជ ី
កំណត់ ត្រ ចុះ គ្រប់ បាល់ ដំបូង 
ខណៈ  United តាម ពី ក្រយ 
រហតូ  យក ឈ្នះ លើ  ក្រមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ  
ដ្រល ជា ក្រមុ ន ំមខុ គ្រ ក្នងុ តារាង 
នៅ ដើម រដូវកាល ន្រះ ។ 

ត្រ  លោក Solskjaer  រិះ គន់ 
សម្រប់ ការ ក្រ ប្រ ឆាប់ រហ័ស 
ន្រះ  ថា បណ្ដាល ឱ្រយ កឡីាករ របស ់
ខ្លួន មន របួស ដូច ជា Luke 
Shaw (សរស្រពួរ) Victor 
Lindelof (ខ្នង) នងិ  Marcus 
Rashford (សា្មា) ។

លោក Solskjaer  និយយ 
ថា ៖ « តើ អ្នក រពំងឹ ថា កឡីាករ  នងឹ 
ល្រង ឱ្រយ បាន ល្អ អស់ ពី សម្ថភាព 
យ៉ាង ដូច ម្ដ្រច ព្រល អ្នក ឱ្រយ ពួក - 
គ្រ ច្រញ ទៅ ធ្វើ ការ ប្រកួត នៅ 
ម៉ាង ១២:៣០ នទី រសៀល? 
ពិតជា គួរ ឱ្រយ អស់ សំណើច  » ។ 

គ្រូបង្វឹក វ័យ ៤៧ ឆា្នាំ បាន 
បន្ថ្រម ថា ៖  « កីឡាករ  យើង ដូច 
ត្រូវ រៀប ចំ ឱ្រយ ចាញ់  នៅថ្ង្រ ន្រះ 
ជាមួយ   ព្រល វ្រលាប្រកួត  ។ ខ្ញុំ 
ជំរុញ ឱ្រយ ក្លិប តវ៉ា  ដើម្របី ឱ្រយ យើង 
មន ឱកាស យ៉ាង ហោច ណស់ 

ក៏ ពាក់ កណ្ដាល ដ្ររ ត្រ វ ក៏ 
បរាជ័យ » ។

ចណំ្រក   Chelsea ហាក ់បាន 
ទទួល ផល ពី ការ ចំណយ ប្រក់  
ទញិ កឡីាករ ថ្ល្ៗរ  នរដវូ ក្ដា ន្រះ 
ហើយ បន្ទាប់ ពី  បានវយ បក 
យក ឈ្នះ ក្រុម ភ្ញៀវ Sheffield 
United ៤-១ ឡើង ទៅ  ល្រខ ៣ 
ក្នុង តារាង លីគ កំពូល  អង់គ្ល្រស 
ដោយ មន  ១៥  ពិន្ទុ  ពោល គឺ  
តាម ព ីក្រយ ក្រមុ ទ ី១ South-
ampton ត្រ ១ ពិន្ទុ ប៉ុណ្ណោះ 
គិត ត្រឹម ថ្ង្រ អាទិត្រយ ។

ក្រុម របស់លោក Frank 
Lampard ដ្រល  មិន ចាញ់  ៦ 
ប្រកួត  នៅ Premier League 
នោះ ត្រវូ ក្រមុ ភ្ញៀវន ំមខុ មនុ  នៅ 

Stamford Bridge ន្រះ ព្រល  
David McGoldrick ប្រើ ក្រង 
ជើង ស៊ុតបញ្ចូល ទី យ៉ាង សា្អាត ។

ត្រ តោខៀវ  តាម ស្មើ វញិ ដោយ 
Tammy Abraham ហើយ 
បន្ទាប់ មក Ben Chilwell និង 
Thiago Silva ព្រម ទាំង Timo 
Werner ធ្វើ សម្រច ម្នាក់ ១ 
គ្រប់  បន្ត បន្ទាប់ គ្នា ជួយ ឱ្រយ ក្រុម 
បាន ៣ ពនិ្ទ ុព ី ប្រកតួ  នសបា្ដាហ ៍
ទី ៨ របស់ ខ្លួន ន្រះ ។

Lampard ថា ៖ « យើង នៅ ទី 
៣ ។ កឡីាករ ទាងំ អស ់ សក័្ត ិសម 
ទទួល បាន ការ កោត សរសើរ  ។ 
ពកួ គ្រ ធ្វើ បាន ល្អ ម្រនទ្រន។  វ  គរួ 
ឱ្រយ រីក រាយ ដ្រល បាន ឃើញនូវ 
ទិដ្ឋភាពហ្នឹង » ៕ AFP/VN

ម៉ា្រឌដី: ព្រល  ក្រមុ Atletico 
Madrid ឈ្នះ  Cadiz ៤-០ 
នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង កាលពី ថ្ង្រ 
សៅរ៍  កីឡាករ Joao Felix 
មន  គុណ សម្របត្តិ យ៉ាង ធំ ធ្រង 
ដោយ ការ រកបាន ២គ្រប់ និង 
បញ្ចូន ឱ្រយ មិត្ត រួម ក្រុម ១គ្រប់ 
ខណៈ លទ្ធផល ន្រះធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម 
របស ់លោក Diego Simeone 
បន្ត បន្លាយ នូវ ទម្រង់ ល្រង ដ៏ ល្អ 
របស ់ខ្លនួ សម្រប ់ការ ប្រកតួ ក្នងុ 
ស្រកុ នងិ ឡើង ទៅ ឈរ  ទ ីកពំលូ 
ន្រ ក្រប ខ័ណ្ឌ  La Liga ។

កីឡាករ ចំណូល ថ្មី Felix 
ដ្រល មន តម្ល្រ ខ្លួន ជា កំណត់- 
ត្រ របស់ ក្លិប បាន ជួយ ឱ្រយ ក្រុម 
Atletico បើក ការ នំ មុខ នៅ 
នទទី ី៨ ហើយ ក្រយ មក ក ៏ធ្វើ 
ការសម្រច គ្រប ់ទ ី២ របស ់ខ្លនួ 
នៅ ចុង ម៉ាង ន្រ វគ្គ ទី ២ ពោល 
គ ឺនទទី ី៩០+១ ដ្រល ជា គ្រប ់
ជ័យ ជម្នះ ចុង ក្រយ របស់ 
ក្រុម។ នទីទី ៥១ កីឡាកវ័យ 
ក្ម្រង សញ្ជាតិ ព័រ ទុយហា្គាល់ ជា 
អ្នក បញ្ជនូ បាល ់ឱ្រយ Luis Sua-
rez ទម្លុះ សំណញ់ ទី គ្រប់ ទី  
៣ បន្ថ្រម ព ីលើ គ្រប ់ទ ី២ របស ់
Marcos Llorente ។

ការ ឈ្នះ ជាប់ ៗ  គ្នា ៤ ដង 
សម្រប់ ប្រកួត ក្នុង លីគ ន្រះ 
បាន រុញ Atletico ទៅ នៅ ទី 
កំពូល តារាង ជាមួយ នឹង គ្រប់ 
បាល់ ចំណ្រញ ច្រើន ដោយ 
មន ១៧ ពនិ្ទ ុស្មើ ក្រមុ ល្រខ ២ 

Real Sociedad ដ្រល ប្រកួត 
ច្រើន ជាង ១ លើក   ហើយ មន 
១ ពិន្ទុ នំ មុខ ក្រុមជើង ឯក 
ចាស់ Real Madrid ដ្រល 
ឈរ នៅ ល្រខ  ៣ ។ 

ជាមយួ គ្នា ន្រះ ដ្ររ ខ្រស្រ ប្រយទុ្ធ 
ទាំង ២ Felix និង Suarez 
កំពុង នំ មុខ គ្រ ក្នុង តារាង អ្នក- 
ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន ច្រើន រួម 
ជាមួយខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Mikel 
Oyarzabal របស់ ក្រុម So-
ciedad ដោយ រក បាន  ៥ 
គ្រប់ ដូច គ្នា ។

ក្រយ ការ ប្រកួត បញ្ចប់ ទៅ 
អ្នក ស៊ុត គ្រប់ ទី ២ កីឡាករ 
Llorente នយិយ ថា ៖ « យើង  
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ មុខ១ ជំហាន 
យ៉ាង ធំ ហើយ ។ កីឡាករ ថ្មី ៗ  
ទាងំ អស ់ដ្រល បាន មក ចលូ រមួ 
ជាមួយ ក្លិប កាល ពី រដូវ កាល 
មុន  បានចាប់ផ្ដើមសម្រប ខ្លួន 
ជាមួយ ក្លិបបណ្ដើរៗ ហើយ   
រៀន សូត្រ ពី អ្វី ដ្រល គ្រូបង្វឹក 
ចង់ បាន ពី ពួក យើង » ។ 

កីឡាករ សញ្ជាតិ អ្រស្របា៉ាញ 
វ័យ២៥ ឆា្នាំ Llorente បាន 
នយិយបន្ថ្រម ថា ៖ «យើង អាច 
ឃើញ នៅ លើ ទី លាន  ហើយ ថា 
យើង ជា ក្រមុ ល្អ ប៉នុណ ហើយ 
សាមគ្គី គ្នា បាន ល្អ យ៉ាង ណ ។ 
យើង ប្រឹង ប្រង ជួយ គ្នា ទៅ វិញ 
ទៅ មក ហើយ លទ្ធផល កំពុង 
ត្រទៅតាមអ្វី ដ្រល ក្រុម របស់ 
យើង ចង់បាន» ៕ AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទ ទី៩ ែខវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Solskjaer ខឹង នឹង ការកំណត់ ពេល វេលា  
ខណៈ Chelsea រំកិលឡើង ទៅលេខ ៣

ឡុង  ខេត្ត  ផ្តលួ  បាង  កា នុន ឱេយ សន្លប់ ដើមេបី  ឡើងទៅ  វគ្គ  ពាក់ កណ្តាល ផ្តាច់ ពេត័េ
យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ អ្នក ប្រដល់  ឡុង  ខ្រត្ត   
របស ់ ក្លបិ ខ្លារខនិ មន រទិ្ធ បាន  ប្រើ ព្រល 
ត្រ ២ ទកឹ ប៉ណុ្ណោះ  ក្នងុ ការ  ផ្ដលួ កឡីាករ 
ជើង ខ្លាងំ ជនំញ កណ្ដាប ់ដ្រ  បាង  កាននុ  
មក ព ីក្លបិ អាណ ចក្រ គនុ ខ្ម្ររ ឱ្រយ សន្លប ់ 
ធ ំដើម្រប ីឡើង ទៅ ប្រកតួ បន្ត នៅ វគ្គ ពាក-់ 
កណ្ដាល ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ  ពានរង្វាន់  TV5 
Boxing Knock Out Series នៅ 
លើ សង្វៀន TV5។

 សម្រប ់ការ   ប្រកតួ   កាល  យប ់ថ្ង្រសៅរ ៍ 
កន្លង មកន្រះ   ឡុង ខ្រត្ត និង បាង 
កាននុ   បាន  បើក ការ  វយ ប្រហារ គ្នា ទៅ 
វញិ ទៅ  មក តាងំ ព ីទកឹ ទ ី១  ដោយ គ្មាន 
បន្ធូរ ដ្រ  នោះ ទ្រ។ ទោះ យ៉ាង ណ ឡុង  
ខ្រត្ត  ចាប់ ផ្ដើម មន ប្រៀប តាំង ពី ដើម 
ទឹក ទី ១  ដោយ រូប   គ្រ បាន ទាត់ ចូល 
គោលដៅ  យ៉ាង ល្អ  ធ្វើ ឱ្រយ  បាង  កា នុន  
ស្ថិត ក្នុង លក្ខណៈ យ៉ាប់  ក្នុង នោះ  ត្រូវ 
បាន អាជា្ញា កណ្ដាល រាប់ នៅ ទឹក ទី ១  
បន្ទាប់ ពី រង នូវ ការ ទាត់  វយ ក្រង  និង 

ដល់ ចម្រុះ នោះ ។
 ទោះបជីា យ៉ាង ន្រះ ក្ត ី ក ៏ បាង  កា ននុ  

អាច បន្ត ការ ប្រកតួ បាន ទៀត  ដោយ របូ 
គ្រ បាន  ប្រមលូ កម្លាងំ កាយ ចតិ្ត  ប្រងឹ- 
ប្រង ចាប់ ផ្ដើម វយ ក្រង  ក្នុង បំណង 
សា្ដារ ពនិ្ទ ុឡើង វញិ  នៅទកឹ ទ ី២ ប៉នុ្ត្រ មនិ 
អាច ធ្វើ អ្វី   ឡុង  ខ្រត្ត  បាន នោះ ទ្រ ។ 
ផ្ទយុទ ីវញិ  ការ វយ សម្រកុ កាន ់ត្រ ខ្លាងំ 
របស់ អ្នក ទាំង ២  បាន ធ្វើ ឱ្រយ  បាង  កា នុ ន  
បាត់បង់ លទ្ធភាព តដ្រ ទាំង ស្រុង  គឺ 
ដ្រក សា្អាត ត្រ ម្តង ។ 

ជាមួយ ការ ផ្តួល បាង កានុន ឱ្រយ 
សន្លប់  ត្រឹមទឹកទី ១ ន្រះ ជួយ ឱ្រយ  ឡុង  
ខ្រត្ត  មន ឱកាស បាន  ឡើង ទៅ ប្រកួត 
បន្ត នៅ វគ្គ ពាក ់កណ្ដាល ផ្ដាច ់ព្រត័្រ  ដ្រល 
អាច ចាត ់ទកុ ថា របូគ្រ  នងឹ ទទលួ បាន 
ចំណត់ ថា្នាក់ ជយ លាភី  ណ មួយ មិន 
ខន ព្រះ មន រង្វាន់ ផ្តល់ ជូន  តាំង ពី 
ល្រខ ១  ដល់ ល្រខ ៤  ឯណះ  ។ 

លោក  ញាន  សុធី  អ្នក ផ្គូ ផ្គង ការ ប្រ- 
កួត ប្រចាំ សង្វៀន  TV5  បាន ប្រប់ ថា ៖ 
« គតិ មក ដល ់ព្រល ន្រះ  យើង រក ឃើញ 

អ្នក ឈ្នះ ចនំនួ ៣ នក ់ស្រច ទៅ ហើយ  
ដើម្របី ត្រៀម ខ្លនួ ទៅ ប្រ កតួ វគ្គ ១/២ផ្តាច-់ 
ព្រ័ត្រ  គឺ អនុវត្ត តាម រូប មន្ត  ដ្រល បាន 
កំណត់  ក្នុង នោះ  មន  កីឡាករ  ធន់  
អៀន ឡ្រ ដ្រល  គ្រង ប៉ះ  រិន  ដវីត  
ហើយ  ឡុង  ខ្រត្ត អាច នឹង ជួប ជា មួយ 
អ្នក  កឡីាករ សាន សអំនុ ឬ យន៉ ពសិ ី
ព្រះ អ្នក ទាំង ២ ន្រះ ត្រូវ ប្រកួត វគ្គ 
៨នក់ ចុង ក្រយ នៅ ថ្ង្រ ទី ២១  ខ្រ 
វិច្ឆិកា  ឆា្នាំ ២០២០ »។

ឡងុ  ខ្រត្ត  ជា កឡីាករ ជើង ខ្លាងំ  ទើប 
ត្រ ល្រច ធ្លា  ហើយ សមត្ថភាព អាច   
នៅ ក្រម  ធន់ អៀន ឡ្រ  និង  រិន  ដវីត  
បន្តិច បន្តួច  ប៉ុន្ត្រ ដោយសារ រូប មន្ត ប្រ-  
កួត  គ្រ ត្រូវ ប៉ះ ជា មួយ  កីឡាករ មន 
សមត្ថភាព ខ្ចី វស្រសា ជាង  គឺ  គ្រច ផុត ពី  
ការ  ប្រ កតួ ជា មយួ ជើង ខ្លាងំៗ មយួ ចនំនួ 
នោះបាន  ធ្វើ ឱ្រយ រូប គ្រ ឈាន មក ដល់   
វគ្គ ពាក់ កណ្ដាល ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ប្រប ន្រះ ។

កីឡាករ ឡុង  ខ្រត្ត  បាន និយយ 
ក្រយ ប្រ កតួ ថា ៖« ខ្ញុ ំសង្រឃឹម បាន ឡើង 
ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ ព្រះ រវង កីឡាករ 

សាន  សំអុន  ឬ  យ៉ន  ពិសី  ដ្រល ត្រូវ 
ប៉ះ ខ្ញុំនៅ វគ្គ ពាក់កណ្ដាល ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ 
នោះ មនិ ម្រនជា ឧបសគ្គ ធ ំនោះ ឡើយ  
ដោយ សង្រឃឹម យក ឈ្នះ បាន ៨០ ភាគ- 
រយ  ប៉ុន្ត្រ វគ្គ ផ្តាច់ ព្រ័ត្រ  ទើប លំបាក   
ព្រះ ខ្ញុំ នឹង ត្រូវ ប៉ះ ជា មួយ  ធន់  អៀន- 
ឡ្រ  ឬ  រិន  ដវីត »។

  ចណំ្រក   បាង  កាននុ  នយិយ  ក្រយ 
ប្រកួត ចាញ់ ថា ៖«ខ្ញុំ ចាញ់ ដោយ អស់ 
ចិត្ត ប៉ុន្ត្រ មិន នឹក សា្មាន ថា  សន្លប់ ត្រឹម 
ទកឹទ ី ២ សោះ ។  ខ្ញុ ំចាញ ់ ផ្ន្រក ស្នៀត  ទាត ់ 
ដ្រល គ្មាន ឱកាស បាន វយ ច្រញ នូវ 
កណ្ដាប ់ដ្ររបស ់ខ្ញុ ំ  ចលូ គោលដៅបាន  
ល្អនោះ ទ្រ» ៕

Felix រួមចំណេកយ៉ាងធំ 
ពេល Atletico ឈ្នះ ៤-០ 

Cavaniសុ៊តគ្រប់ដំបូងរបស់ខ្លនួឱ្រយUnitedឈ្នះEverton៣-១។AFP

ឡុងខ្រត្តទៅជួយពិនិត្រយមើលបាងកានុនដ្រលបានដ្រកសន្លប់ធំ។រូបថត យឺន ពន្លក



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈចាប់តាំងពីតារា-
ចម្រៀងស្រីរ្រកណ្តឹងកញ្ញា
មាសសខុសោភាបានច្រញពី
ផលតិកម្មថោនជតិកន្លះឆ្នាំទៅ
ហើយនោះក៏មិនទាន់ដឹង
ច្របាស់ថាទ្រនំថ្មីជាផលិតកម្ម-
ណាមួយឡើយហើយបើតាម
ការអ៊ុតមើលពីមហាជននោះ
ពន្លឺនៅមានត្រជាផលិតកម្មធំ
២ដដ្រលចាំស្វាគមន៍កញ្ញាជា
សមាជិកគឺផលិតកម្មហង្រស-
មាសនិងហា្គាឡាក់សុី។
ដោយឡ្រកស្រប់ត្រល្រចឮ

ល្ហៀងៗថាមាសសុខសោភា
នឹងបង្ហាញវត្តមានក្នុងផលិត-
កម្មថ្មីសន្លាងមួយទៀតន-
ព្រលឆប់ៗន្រះត្រមិនម្រន 
ជាផលិតកម្មហង្រសមាសទ្រ
ហើយក៏មិនម្រនផលិតកម្ម
ហា្គាឡាក់សុីណាវ៉ាត្រនោះដ្ររ
គឺជាផលិតកម្មថ្មីមួយទើប-
ប្រសូតនៅឆ្នាំ២០២០ ឈ្មោះ
ថា«ផលិតកម្មរាម»មា នថៅ-
ក្រស្រីអ្នកនងននួ-
ស៊ុនណារីហៅ
ស្រីអូន ក៏ជា-
តារាហ្វ្រសប៊ុក
ល្របីខាងលក់-
ផលិតផលរក្រសា-
សម្រស់និងសុខ-
ភាពតាមអនឡាញ
នោះឯង។
បើតាមប្រភពអ្នកស្នទិ្ធ-

ស្នាលនងឹថៅក្រស្រីរបូន្រះ
បង្ហើបថាការបង្ហាញមុខនៅ-
ទ្រនំថ្មីរបស់មាសសខុសោភា
នឹងត្រូវបង្ហាញវត្តមានក្នុង-
ផលតិកម្មរាមនៅខ្រធ្នូខាងមខុ
ន្រះហើយ ថ្រមទាំងដឹងថា
បានចុះកចិ្ចសន្រយារយៈព្រល១
ឆ្នាំទៀតផងហើយការទមា្លាយ
បន្តថាតារាចម្រៀងស្រីអតីត-
នៅថោនរូបន្រះនឹងល្រចមុខ
នៅក្នងុផលតិកម្មរាមដ្រលជា
ផលិតកម្មរបស់អ្នកនងនួន
ស៊ុនណារីហៅស្រីអូនក្រយ
ពីព្រលកន្លងមកពួកគ្របាន
ល្រចមុខថតរូបជាមួយគ្នាន-
គ្រដ្រលមាសសុខសោ ភា   
បានចុះជួបក្ម្រងប្រុសវះកាត់

លលាដ៍ក្របាលមា្នាក់កាលពី
ប៉ុន្មោនសបា្តាហ៍មុន។
គួរបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មរាម

គឺជាផលិតកម្មថ្មីសន្លាងមួយ
កើតនៅឆ្នាំ២០២០ន្រះបាន

ចាយលុយច្រើនសន្ធឹក
លើការផលិតស្នាដ្រថ្មី
ដូចដ្រលគ្រធ្លាប់បាន
ដឹងគឺបានជះលុយ

ទិញកាម្ររា៉ាថ្ល្រ
តាមបច្ច្រក-
ទ្រសទំនើប
ចុងក្រយន្រ-
លំដាប់ហូលីវូដ
ប្រើប្រសផ់ងដ្ររ
ដើម្របីថតកុនដុំ-
ដំបូងរឿង «កម្ម»

ដោយថៅក្រស្រីជាតួឯក
ផងដ្ររនោះ។
យ៉ាងណាការពិតន្រ

ទ្រនំថ្មីតារាចម្រៀងស្រី
មាសសុខសោភាក៏
នៅមិនទាន់ដឹងច្របាស់
ដដ្រលដោយសរភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ ព្រយាយមទាក់ទង
ដើម្របីសុំការបញ្ជាក់ពីសមី-
ខ្លួនក្តីនៅត្រមិនបានការ-
ឆ្លើយតបដោយប្រពន័្ធទរូសព័្ទ
ត្រចូលត្រគ្មោនអ្នកទទួល
ហើយបើតាមលោកមាស-
សុខរតនៈជាបងប្រុសនោះ
នៅត្របានបញ្ជាក់ថាចាំសរួនំ
ផ្ទាល់ពីសោភា៕

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ល្បី មាស សុខសោភា នឹង  បង្ហាញ 
មុខ  ក្នងុ ផលិត កម្ម ថ្មសីន្លាង ១ឆាប់ៗ 

មាស សុខសោភា និង  ថៅកេ សេ ីផលិត កម្ម ថ្្ម ី«រាម» ដេល  កំពុង តេ លេបី   
ថា នឹង ចូល ជាសមាជិក  តារាចមេៀង   ផលិត កម្ម នេះ ។ រូបថតហ្វ្រសប៊ុក

តារាចមេៀងសេលីេបី  
មិន ទន់ បង្ហាញខ្លនួ 
ចេបាស  ់នៅ ផលិត កម្ម ថ្មី 
កេយចេញពី ថោន  
មាស សុខសោភា   ។ 

រូបថតហុងមិន

ខេសេ បេយុទ្ធ កេវ សុខផេង បន លើក ពាន អបអរជាមួយ សមាជិក កេមុ វិសាខា កាលពី យប់ ថ្ងេសៅរ៍។ រូបហា៊ានរង្រសី

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈក្រមុវិសខាបានរក-
ឃើញនវូជយ័ជម្នះយ៉ាងសខំាន់
របសខ់្លនួឯងហើយគឺការយក-
ឈ្នះក្រមុណាហា្គាវលី២-០នៅ
វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដើម្របីលើកពាន-
រង្វាន់សម្ត្រចហ៊ុនស្រនឆ្នាំ
២០២០ជាលើកដបំងូចំណ្រក
ក្រុមយុវជនវិសខាដ្រលទើប
ផ្តាច់ខ្លួនទៅល្រងឲ្រយក្រុមខ្រត្ត
ព្រវ្រងនោះក៏បានបង្កើតភាព-
អស្ចារ្រយរបស់ខ្លនួផងដ្ររខណៈ
ពួកគ្រដណ្តើមបានល្រខ៣ពី
ក្រុមភ្នំព្រញក្រននោះ។
បើទោះបីជាវិសខាបាន

កា្លាយជាក្លបិដ្រលចណំាយថវកិា
ច្រើនក្នងុការទញិចលូកឡីាករ-
ល្អៗនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្ត្រការ-
ប្រើព្រលចលូរមួប្រកតួពានរង្វាន់
សម្ត្រចហ៊នុស្រនត្រមឹ៣លើក
ជាមយួអាយកុាលន្រការបង្កើត
ក្លិបក្នុងឆ្នាំ២០១៦ដើម្របីឈ្នះ
ពានជាលើកដំបូងន្រះវបាន
កា្លាយជាភាពជោគជយ័យ៉ាងធំ
សម្របក់្លបិវសិខាដ្រលដកឹនំ
ដោយលោកស្រីក្រសួនសុភី។
លោកហុកសុចិត្តា្រអ្នកចាត់-

ការទទូៅរបស់ក្រមុវសិខាបាន
និយយក្រយការប្រកួតថា៖
«ការប្រកួតនៅថ្ង្រន្រះពិតជា
ការប្រកួតដ៏អស្ចារ្រយរបស់ក្រុម-
វសិខាហើយកឡីាករទាងំអស់
ធ្វើបានល្អម្រនទ្រន។ទោះបជីា
ការប្រកតួកន្លងៗមកយើងបាន

ឈ្នះម្រនប៉នុ្ត្រអត់ល្អដចូថ្ង្រន្រះ
ទ្រគឺនៅថ្ង្រន្រះយើងបានគ្រប-់
គ្រងការល្រងនៅលើទីលាន
នងិគ្រប់គ្រងហ្គ្រមបានទាងំមលូ
ត្រម្តងគឺព្រលយើងទាត់ចលូគ្រ
ហើយយើងអត់មានការបារម្ភ
ថាយើងចាញ់គ្រវិញសោះ»។
សម្រប់ការប្រកួតនៅពហុ-

កីឡដា្ឋានជាតិកាលពីយប់ថ្ង្រ
សៅរ៍កន្លងមកន្រះខ្រស្រប្រយទុ្ធ
ក្រវសខុផ្រងរកបានគ្រប់បាល់
ទី១ឲ្រយក្រុមវិសខានៅនទីទី
៤២និងជាអ្នកបញ្ចូនបាល់ឲ្រយ
ទៅឆ្រងម៉្រងស៊ុតបានគ្រប់-
បាល់ជ័យជម្នះទី២នៅនទីទី
៥៧។ការឈ្នះន្រះជួយឲ្រយ
វិសខាបានទៅល្រងក្នុងការ-
ប្រកួតពានAFCCup2021
ជាមួយក្រុមបឹងក្រតដ្រលជា-
មា្ចាស់ជើងឯកលកីកពំលូកម្ពជុា
ឆ្នាំ២០២០ដោយក្នុងនោះ
បងឹក្រតបានឡើងទៅល្រងនៅ
វគ្គGroupStageដោយ-
ស្វយ័ប្រវត្តិចណំ្រកវសិខាត្រវូ
ប្រកួតជម្រុះវគ្គPlayOff។
ជុំវញិការទទលួបានកៅអីទៅ

ល្រងនៅពានAFCCup2021
ន្រះលោកហុកសុចិត្តា្របាន
បញ្ជាក់ថា៖«យើងគតិថាយើង
ត្រូវធ្វើឲ្រយដល់គោលដៅដ្រល
យើងបានកំណត់ទុកនៅក្នុង
យុទ្ធសស្រ្តរបស់ក្លិបគឺត្រូវត្រ
ស្វ្រងរកការប្រកួតអន្តរជាតិ
ឲ្រយខានត្របានហើយមកដល់
ព្រលន្រះយើងបានមកដល់

គោលដៅរបស់យើងហើយ
អ៊ីចឹងទាំងកីឡាករថា្នាក់ដឹកនំ
នងិគ្រូបង្វកឹបានត្រៀមខ្លនួរចួជា
ស្រចដោយយើងនងឹព្រយាយម
ធ្វើឲ្រយបានល្អ»។
ជាមួយការឈ្នះពានសម្ត្រច

ហ៊ុនស្រនជាលើកដំបូងន្រះ
ក្រុមវិសខាទទួលបានប្រក់-
រង្វាន់១០០០លានរៀលខណៈ
ក្រមុល្រខ២ណាហា្គាវលីបាន
៦០លានរៀល។រឯីពានគ្រូបង្វកឹ
ល្អបានទៅលើលោកCurtis
ColumGerardចំណ្រកក្រវ
សុខសិលាឈ្នះពានអ្នកចាំទី
ល្អនិងច្រឹងពលរដ្ឋបានពាន
ជាកឡីាករល្អប្រចាំព្រតឹ្តកិារណ៍
ហើយសមាជិករបស់វិសខា
ទាងំ៣នកន់្រះបានប្រករ់ង្វាន់
៣លានរៀលដូចៗគ្នា។
សម្រប់ការប្រកួតកាលពី

លា្ងាចថ្ង្រសៅរ៍នោះដ្ររក្រមុខ្រត្ត
ព្រវ្រងបានយកឈ្នះលើក្រុម
ភ្នំព្រញក្រនរហូតដល់៤-២
ដើម្របីទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់
ល្រខ៣ជាលើកដំបូងដោយ
បានទទួលប្រក់រង្វាន់៣លាន
រៀលនងិទទលួបានប្រក់រង្វាន់
៨លានរៀលក្នុងនមជាក្រុម
ល្រងFairPlayផងដ្ររខណៈ
ខ្រស្រប្រយទុ្ធវធុតលុារបសក់្រមុ
ខ្រត្តព្រវ្រងបានឈ្នះពានជា
កឡីាករដ្រលស៊តុបាលប់ញ្ចលូទី
បានច្រើនជាងគ្រចំនួន៦គ្រប់
ដើម្របីទទួលបានប្រក់រង្វាន់៣
លានរៀល៕

ក្ុម វិសាខា ផ្តួល ណាហ្គាវើល 
ដើម្បី ឈ្នះ ពាន  ជា លើក ដំបូង
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