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ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះស្រយ

ក្រមុហុ៊នPerson&PeopleGroupចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការវិនិយោគនៅកម្ពជុា

វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្រសងួយតុ្ដិធម៌ជឿជាក់ថា
នឹងអាចបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះ-
ស្រយការកកស្ទះសណំុំរឿងនៅតាម
សាលាដំបូងរាជធានី-ខ្រត្តនៅមុនដំណាច់
ឆ្នានំ្រះក្រយលទ្ធផល១០០ថ្ង្រន្រការ-  

អនុវត្ដយុទ្ធនាការន្រះសម្រចបាន 
៨១១៣សំណំុរឿងដ្រលបានកកស្ទះកន្លង
មក។ន្រះបើតាមលោកជិនម៉ាលីន
អ្នកនាំពាក្រយក្រសងួយតុ្ដិធម៌ថ្ល្រងប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍កាលពីម្រសិលមិញ។
លោកជិនម៉ាលីនបានថ្ល្រងថា៖

«នៅក្នងុរយៈព្រលន្រការអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការ១០០ថ្ង្រន្រះក្រមុការងារយើង

មិនមនការជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈម 
អ្វីទ្រព្រះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់
បានយល់ច្របាស់ពីគោលបំណង និង
វធិានការដ្រលត្រវូអនុវត្ដនៅក្នងុយទុ្ធ-
នាការន្រះ»។
លោកបន្តថាក្រមុការងារបានអនុវត្ដ

ត្រឹមត្រូវទៅតាម...តទៅទំព័រ  ២

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពៃញៈ ក្រពីមនភាពជិតស្និទ្ធ
ជាមយួចនិដោយមនការចុះកចិ្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋា-
ភបិាលកម្ពជុានៅមនទនំាក់ទនំងនិង
កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារល្អជាមយួបណា្តា
ប្រទ្រសផ្រស្រងទៀតដើម្របីផលប្រយោជន៍
ស្រដ្ឋកចិ្ច។ន្រះបើតាមការលើកឡើង
របស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្រសា
តុមូលដ្រលរៀបចំឡើងដោយរាជ-
បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជា។
រាជបណ្ឌិត្រយសភា...តទៅទំព័រ  ៤ 

បៃគល់ម៉ាសីុន ផលិតទឹក បរិសុទ្ធដោយ បរិយាកាស ធម្មជាតិ
អ្នកចូលរួមបងា្ហាញទឹកដ្រលបានមកពីម៉ាសុីនផលិតទឹកបរិសុទ្ធដោយបរិយាកាសធម្មជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់កាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០។ 

លោករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការស៊ុនចាន់ថុលតំណាងឲ្រយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានយកម៉ាសុីន...(ព័ត៌មនពិស្ដារទំព័រ ៣)។រូបថតMPWT

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ក្រមុហុ៊នPerson&Peo-
pleGroupដ្រលមនជំនាញក្នុងការ- 
ផលិតម៉ាសុីននិងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ

នងឹវសិយ័សខុាភបិាលមនមលូដ្ឋាន
នៅប្រទ្រសករូ៉្រខាងត្របូងបានបងា្ហាញ
ការចាប់អារម្មណ៍យា៉ាងខា្លាំងចំពោះការ- 
ចូលមកបើករោងចក្រផលិតនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពជុាខណៈផលិតផលទំាង-

ន្រះកពំងុមនតម្រវូការយា៉ាងច្រើននៅ
ទីផ្រសារអន្តរជាតិ។ន្រះបើយោងតាម
ឯកអគ្គរាជទតូកម្ពជុាប្រចាំនៅសាធា- 
រណរដ្ឋកូរ៉្រលោកឡុងឌីម៉ង់។
Person&PeopleGroupគឺជា

ក្រមុហ៊នុផលតិម៉ាសុនីប្ដរូសម្ពាធខ្រយល ់
ម៉ាសុីនបន្រសុទ្ធខ្រយល់ និងសម្ភារបរិកា្ខារ
ព្រទ្រយមយួចំនួនទៀត(ពិស្រសគ្រលើក 
អ្នកជំងឺមនគម្រប ដ្រលមនបំពាក់
នវូឧបករណ៍បន្រសទុ្ធខ្រយល់ដើម្របីការពារ

ការសាយភាយខ្រយល់មិនល្អច្រញមក
ក្រ[កូវីដ១៩])ខណៈឧបករណ៍
ទាងំអស់ន្រះកពំងុមនតម្រវូការយា៉ាង- 
ច្រើននៅលើពិភពលោកពិស្រសក្នុង
បរិបទន្រការ...តទៅ ទំព័រ ៦

ការកកស្ទះសំណំុរឿងនៅតុលាការមុនដំណាច់ឆ្នាំន្រះ

អ្នកវិភាគ៖កម្ពជុាត្រវូមាន
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ
បណា្ដាប្រទ្រសនានាដើម្របី
ផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច

ស្ទង់មតិៈ ប្រជាជន-
ថ្រភាគច្រើនមានការ-
ព្រយួបារម្ភខ្លាងំអំពី-
ជម្លាះនយោបាយ

កៃុង បាងកកៈ  ប្រជាជនថ្រភាគ-
ច្រើនមនការព្រួយបារម្ភអំពីជម្លាះ
នយោបាយដ្រលបានកើតឡើង
បនា្ទាប់ពីជម្លាះពាក្រយសម្តី ជុំវិញ
គម្រងទិញនាវាមុជទឹក២គ្រឿង
នោះ។ន្រះបើយោងតាមលទ្ធផលន្រ
ការស្ទង់មតិរបស់ ... តទៅទំព័រ  ៨



តពីទំព័រ១...យន្តការ និងវិធាន-
ការទៅតាមយុទ្ធនាការដែលបាន
ដាក់ចែញក្នុងនោះមានការ-
ចលូរមួសហការល្អដោយមាន
ការលះបង់ពីគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។
ផ្អែកតាមលទ្ធផលនែការអនវុត្ដ
យទុ្ធនាការរយៈពែល១០០ថ្ងែ
នែះរមួនងឹការចលូរមួសហការ
បានល្អពីគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោក
មា៉ាលីនជឿជាក់ថាសំណុំរឿង
ទាងំអស់ដែលនៅកកស្ទះតាម
សាលាដបំងូរាជធានី-ខែត្ដនឹង
តែូវបញ្ចប់ជាអតិបរមាឬ១០០
ភាគរយនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនែះ។
ក្នុងនាមបែធានកែុមការងារ

ទី៤នែការអនុវត្ដការងារនែះ
លោកមា៉ាលីនក៏បានអរគុណ
ដល់សមាជិកកែមុការងារទំាង-
អស់ពែមទាំងសាលាដំបូង

ទាងំ៥នែខែត្តប៉ែកនរិតីបែទែស
ដែលបានខិតខំបែឹងបែងនិង
សហការគ្នាបានយ៉ាងល្អ សមែច
បានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈ
នាំមុខគែ ទូទាំងបែទែស ក្នុង
រយៈពែល១០០ថ្ងែនែការអនុ-
វត្ដយុទ្ធនាការនែះ។
លោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ដែីកែសួង

យុត្តិធម៌បានបែកាសបើកយុទ្ធ-
នាការនែះកាលពីថ្ងែទ១ី៨ខែ
ឧសភាកន្លងទៅកែយពីរក-
ឃើញមានសំណំុរឿងពែហ្មទណ្ឌ
ដែលសាលាដំបូងរាជធានី-ខែត្ដ
កំពុងចាត់ការសរុបចំនួន៣៩
១៥២សំណុំរឿង។ក្នុងពែល
បើកយុទ្ធនាការនែះលោករដ្ឋ-
មន្ដែីរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការ-
កកស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមសា-
លាដំបូងរាជធានី-ខែត្ដបានបែ-

មាណពី៥០ទៅ៧០ភាគរយ
ក្នុងរយៈពែល៦ខែ។
លោកមា៉ាលីនបញ្ជាក់ថា៖«ដូ-

ច្នែះអ្វីដែលតែូវធ្វើបន្តលើការ-
ងារនែះគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង-
អស់បន្តអនុវត្ដទៅតាមសា្មារតី
នែយុទ្ធនាការនែះនិងអនុវត្ដទៅ-
តាមយន្តការនិងវិធានការដែល
យទុ្ធនាការនែះបានដាក់ចែញបន្ត
ទៀត។យើងសងែឃឹមថាបញ្ចប់
អស់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនែះ»។
លោកសឹុងសែនករុណាមន្តែី

អង្កែតជាន់ខ្ពស់នែសមាគម
ការពារសិទ្ធិមនុសែសអាដហុក
សាទរចំពោះលទ្ធផលដែល
សមែចបានរបស់កែុមការងារ
កែសងួយតុ្ដធិមន៌ែះ។លោកថា
ក្នុងនាមសង្គមសុីវិលមិនចង់
ឃើញតែមឹតែនតីវិិធីចពំោះការ-

ដោះសែយការកកស្ទះសណំុ-ំ
រឿងប៉ណុ្ណោះទែប៉នុ្ដែចង់ឱែយមាន
ការធ្វើកំណែទមែង់បែព័ន្ធយុត្ដិ-
ធមថ៌ែមទៀត។លោកថ្លែងថា៖
«កំណែទមែង់ផ្នែកធនធាន-
មនុសែសនិងឯករាជភាពក្នងុបែព័ន្ធ
តុលាការជាដើមគឺជាអ្វីដែល
អង្គការសង្គមសុីវិលយើងចង់
ឃើញ។មានន័យថាកំណែ-
ទមែង់បែបនែះគឺដើមែបីឱែយមាន
ទំនុកចិត្ដពីសំណាក់បែជាពលរដ្ឋ
នងិសាធារណជនដែលរស់នៅ
ក្នុងសង្គមកម្ពុជា»។
តាមរយៈការអនុវត្ដយុទ្ធនា-

ការការដោះសែយការកកស្ទះ
សំណុំរឿង តាមសាលាដំបូង
រាជធានីខែត្ដនែះលោកកើត
រិទ្ធបានដាក់ចែញនូវអភិកែម
ចំនួន៤ដើមែបីឱែយកែុមការងារ
ទំាងអស់អនុវត្ដនិងបែកាន់ខ្ជាប់
គឺ«លឿនតែឹមតែូវយុត្ដិធម៌
និងមិនពុករលួយ»៕

សុទ្ធគឹមសឿន

សៀមរាម: អាជា្ញាធរជាតិ-
អបែសរាបានហាមជាបណ្ដោះ-
អាសន្នការទៅទសែសនាថ្ងែលិច
នៅលើបរិវែណបែសាទបែរូប
ចាប់ពីថ្ងែស្អែកទៅដោយសារ
រចនាសម្ព័ន្ធបែសាទនែះមាន
ហានិភយ័ជាក់ស្ដែងមយួចនំនួ
ដែលអាចបង្កគែះថា្នាក់ដល់
ភ្ញៀវទែសចរជាយថាហែតុ។
តាមសែចក្ដីជូនដំណឹងចុះ

ថ្ងែទី២៦សីហាដែលភ្នពំែញ-
បុ៉ស្ដិ៍ទទួលពីមែសិលមិញអាជា្ញា-
ធរជាតិអបែសរាបានជមែបដល់
កែសួងសា្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិ
អាជា្ញាធរដែនដីមន្ទរីអង្គភាព
សមាគមទីភា្នាក់ងារទែសចរណ៍
សមាគមមគ្គុទ្ទែសក៍ទែសចរណ៍
សមាគមដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទែស-
ចរកែុមហ៊ុនទែសចរណ៍ភ្ញៀវ-
ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋ
ពីសា្ថានភាពហានិភ័យមួយចំនួន
នែរចនាសម្ព័ន្ធបែសាទបែរូប
នែះ។ក្នងុនោះនៅបណ្ដោយកមែល
នែខឿនលើបង្អស់ផ្នែកខងលិច
ដែលជាទីតាំងទសែសនាថ្ងែលិច
មានកមែលថ្មរំកិលចែញពី
ទតីាងំដើមដែលអាចបង្កគែះ-
ថា្នាក់ដល់ភ្ញៀវទែសចរ។
សែចក្ដីជូនដំណឹងបន្តថាដើមែបី

ថែរកែសាសវុត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវទែស-
ចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាជា្ញាធរ-
ជាតិអបែសរានឹងបិទការទសែសនា
ថ្ងែលិចនៅបែសាទបែរូបជា
បណ្ដោះអាសន្នគិតចាប់ថ្ងែទី
១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០តទៅ
រហតូដល់ចណំចុគែះថា្នាក់នែ

បែសាទជួសជុលរួចរាល់។
លោកឡុងកុសល បែធាន

នាយកដា្ឋានផែសព្វផែសាយនិងជា
អ្នកនាំពាកែយនែអាជា្ញាធរជាតិ-
អបែសរាបានថ្លែងថា ការផ្អាក
ភ្ញៀវទៅទសែសនាថ្ងែលិចនែះ
ដោយសារកែុមការងារបច្ចែក-
ទែសរបស់អាជា្ញាធរជាតិអបែសរា
គែងចុះទៅសិកែសាដើមែបីជួសជុល
ឆប់ៗនែះ។ដូច្នែះអាជា្ញាធរជាតិ
អបែសរាតែវូតែបែងុបែយ័ត្នចៀស-
វាងការបង្កគែះថា្នាក់ដល់ភ្ញៀវ-
ទែសចរ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«បញ្ហាសំ-

ខន់បផំតុគឺយើងតែវូគតិពសី-ុ
វត្ថិភាពភ្ញៀវទែសចរអ៊ីចឹង
យើងតែូវការបិទកន្លែងហ្នឹង
សនិដើមែបីជសួជលុហើយក្នងុ
អំឡុងពែលជួសជុលគឺយើង
តែូវធ្វើយ៉ាងណាឲែយកន្លែងនោះ
មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ហើយក៏
មិនចង់ឲែយមានបញ្ហាណាមួយ
រំខនដល់កិច្ចការរបស់អ្នកជំ-
នាញពែលជួសជុលដែរ»។

បើតាមលោកកសុលរចនា-
សម្ព័ន្ធបែសាទបែរូបមួយចំ-
នួនបានបាក់បែកនិងពុកផុយ។
ដូច្នែះអ្នកជំនាញរបស់អាជា្ញា-
ធរជាតិអបែសរាតែូវការពែល-
វែលាសកិែសានងិជសួជលុធ្វើឲែយ
បែសើរឡើងវិញនូវរាល់សំណង់
ចាស់។បែសាទនែះធា្លាប់មាន
ភ្ញៀវទែសចរចូលទសែសនាចែើន
ពសិែសនៅពែលថ្ងែលចិដែល
រលំែចពណ៌ទែសភាពដ៏សែស-់
តែកាលនិងធ្វើឲែយអ្នកទសែសនា
រំសាយចិត្តកែៀមកែំក៏ដូចជាធ្វើ
ឲែយអារម្មណ៍សែស់ថា្លាផងដែរ។
លោកជាហា៊ាងប៊ូ អាជីវករ

លក់ដរូនៅកែងុសៀមរាបបាន
ថ្លែងពីមែសិលមញិថាលោកធា្លាប់
បានទៅទសែសនាថ្ងែលិចនៅបែ-
សាទបែរូបនែះដែរ ប៉ុន្ដែមិន
បានទៅញកឹញាប់ដចូភ្នំបាខែង
ទែ។នៅភ្នំបាខែងទែសភាព
ទនីោះគរួឲែយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាងំ
ហើយក៏មានអ្នកទៅទសែសនា
ថ្ងែលិចចែើនដែរ។

លោកបន្តថាបែសាទបែរបូ
នែះពិតជាទែុឌទែមចែើន
មែន។ដចូ្នែះអាជា្ញាធរជាតិអបែស-
រាគួរតែបែញាប់ជួសជុលតាម
ដែលអាចធ្វើទៅបានពែះ
ខ្លាចបង្កគែះថា្នាក់ដល់ភ្ញៀវ-
ទែសចរ។
លោកថា៖«ខ្ញុំគិតថាបើអាជា្ញា-

ធរជាតិអបែសរាហាមឃាត់មនិឲែយ
ទៅទសែសនាបែបនែះគឺក៏ល្អមែយ៉ាង
ដែរពែះខ្ញុំធា្លាប់ឆ្លងកាត់ទនីោះ
គឺមើលទៅបែសាទហ្នឹងបែក-
បាក់ចែើនដែរអ៊ីចឹងគួរតែបែ-
ញាប់ជួសជុលពែះខ្លាចបង្ក
គែះថា្នាក់ដល់ភ្ញៀវទែសចរ»។
តាមរបាយការណ៍របស់អា-

ជា្ញាធរជាតិអបែសរាបងា្ហាញថាបែ-
សាទបែរបូគឺជាអច្ឆរិយវត្ថុដ៏ល្អ
ឯកមួយក្នុងចំណមបែសាទ
នានាក្នុងរមណីយដា្ឋានអង្គរ
ដែលតែវូបានទទួលនូវការការ-
ពារ និងអភិរកែសកមែិតខ្ពស់។
តាមឯកសារបុរាណវិទែយរបស់
លោកសានញ៉នមន្ដែីអភិរកែស
កែមុបែសាទបែរូបបែសាទ-
តាសោមនិងបែសាទមែបុណែយ
បានឲែយដឹងថា បែសាទនែះ
មានទីតាំងនៅខងកើតឆៀង
ខងជើងសែះសែង់មានចមា្ងាយ
៥០០ម៉ែតែ និងនៅទិសខង-
តែបូងបារាយណ៍ខងកើត។
របាយការណ៍បន្តថាបែសាទ

បែរបូនែះតែវូបានកសាងឡើង
នៅពាក់កណា្ដោលសតវតែសរ៍ទី១០
ក្នងុរជ្ជកាលពែះបាទរាជែន្ទែវរ្មន័
ទ២ី(ឆ្នា៩ំ៤៤-៩៦៨)ដើមែបីឧទ្ទសិ
ដល់ពែហ្មណ៍សាសនាពែះ-
សិវៈក្នុងរចនាប័ទ្មបែរូប៕

អង្គការ៣៦សំុឲ្យរដ្ឋាភិបាល ទម្លាក់ចោល 
ស្ចក្តព្ីងច្បាប់ពីការហាមស្ត្សី្លៀកខ្លី

ក្សួងយុត្តធិម៌នឹងបញ្ចប់យុទ្ធនាការ...

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ អង្គការ៣៦ចែញ
សែចក្តីថ្លែងការណ៍រមួមយួស្នើឲែយ
រដា្ឋាភិបាលទមា្លាក់ចោលសែចក្តី-
ពែងចែបាប់ស្តីពីសណា្ដោប់ធា្នាប់សា-
ធារណៈ ក្នុងនោះក៏ផ្តោតលើសែី្ត
ស្លៀកខ្លីដែលកែសួងមហាផ្ទែ
កពំងុរៀបចំតាកត់ែងដោយចាត-់
ទកុថាចែបាប់នែះដាក់ទណ្ឌកម្មស្តែី
ចពំោះការស្លៀកពាក់នងិអាកបែប-
ករិយិដែលជាទមែង់នែការរើស-
អើងមកលើស្តែីនៅកម្ពុជា។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍ចែញផែសាយ

កាលពីចុងសបា្តោហ៍មុនបានឲែយ
ដងឹថាអង្គការនងិសមាគមដែល
កំពុងបំពែញបែសកកម្មដើមែបី
លើកកម្ពស់សទិ្ធិស្តែីនងិសមភាព
យែនឌ័រមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំង
ចំពោះមាតែជាចែើន ដែលចែង
ក្នងុសែចក្តីពែងចែបាប់នែះ។កែមុ-
អង្គការបន្តថាសែចក្តីពែងចែបាប់
នែះមានលក្ខណៈរំលោភបំពាន
សិទ្ធិស្តែីយ៉ាងខ្លាំង ហើយមាន
លក្ខណៈស្តីបនោ្ទោសរឹតតែបិតសិទ្ធិ
និងអាកបែបកិរិយស្តែីទៀតផង។
សែចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថា៖

«យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាឲែយទមា្លាក់ចោល
នវូសែចក្តីពែងចែបាប់ស្តពីីសណា្ដោប-់
ធា្នាប់សាធារណៈនែះទាងំសែងុនិង
ជាបនា្ទោន់។ផ្ទុយទៅវិញរាជរដា្ឋា-
ភបិាលគរួតែចាតទ់កុជាអាទភិាព
បនា្ទោន់ដើមែបីដោះសែយរាល់
ទមែង់នែការរើសអើងយែនឌ័រ
រួមមានអំពើហិងែសាផ្អែកលើយែន-
ឌ័រ និងការរើសអើងក្នុងបែព័ន្ធ

អប់រំ។ការចូលរួមផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច
សង្គមនិងនយោបាយតាមរយៈ
កណំែទមែង់ចែបាប់នងិការផ្លាសប់្តរូ
គោលនយោបាយ»។
លោកសែីអែងចាន់ឌី អ្នក-

សមែបសមែួលបណា្ដោញយែនឌ័រ
និងអភិវឌែឍន៍ លើកឡើងថារាជ-
រដា្ឋាភបិាលនងឹមនិអាចបពំែញនវូ
ការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការ-
សមែចឲែយបានសមភាពយែនឌ័រ
នោះទែ ខណៈរដា្ឋាភិបាលនៅតែ
ដាក់ទោសទណ្ឌមកលើស្តែីពែះ-
តែស្តែីមនិបែតបិត្តិតាមកែមសលី-
ធម៌ និងស្តង់ដានែការស្លៀកពាក់
ដែលមានចរិតបែបអភិរកែសនិយម។
លោកអ៊ុកគឹមលែខរដ្ឋលែខ-

ធិការកែសួងមហាផ្ទែបែប់ភ្នំ-
ពែញប៉សុ្តិ៍ពមីែសលិមញិថាចែបាប់នែះ
នៅតែតែូវការមតិយោបល់ពីភាគី
ជាចែើនទៀតដើមែបីកែបែខ្លមឹសារ
ឲែយបានសែបនឹងបរិបទនិងភាព-
តែឹមតែូវនែចែបាប់ ប៉ុន្តែបើស្នើឲែយ
ទមា្លាក់ចោលទំាងសែុងនោះ គឺ
មិនអាចនោះទែ។
លោកថ្លែងថា៖«ខ្ញុំគិតថាបែ-

ទែសយើងគរួតែមានការកសាង
ចែបាប់ដើមែបីនងឹគោរពទាងំអស-់
គ្នា ហើយចែបាប់មិនទាន់នឹង
ចែញផង គែន់តែជាសែចក្តី-
ពែងពែងលិចពែងកើតមក
ទមា្លាក់ចោលលិចមកទមា្លាក់
ចោលកើត។ឥឡូវគួរតែគត់
[សង្គមសុវីលិ]ចលូរមួថាចែបាប់
នែះគួរធ្វើអីចែះ គួរធ្វើអីចុះ
ដើមែបីយើងទាំងអស់គ្នា។មិន
ទាន់បានឃើញអ្វីផងទារទមា្លាកៗ់ 
ខ្ញុំមិនយល់»៕
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ខន សាវិ

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្តៃី សាធារ ណ- 
ការ  លោក ស៊នុ ចានថ់លុ  តណំាង  
ឱៃយ លោក នាយករដ្ឋមន្តៃ ីហ៊នុ សៃន  
កាលពី ថ្ងៃទី២៧  សីហា  បាន- 
យក ម៉ា សុីន ផលិត ទឹក បរិសុទ្ធ 
ចនំនួ ៥គៃឿង  ដៃលជា អណំោយ  
របស់ នាយករដ្ឋមន្តៃី  ទៅ បៃគល់ 
ឱៃយ លោក សៃី ឃួន សុដារី  អនុ- 
បៃធាន កាកបាទ កៃហម។ កម្មវិធ ី
បៃគល់ នៃះ  ធ្វើឡើង នៅ ក្នុង 
ទីសា្នាក់ការ កណា្ដាល កាកបាទ- 
កៃហម  នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល  លើក- 
ឡើង  ថា ម៉ាសុនី ផលតិ ទកឹ បរ ិសទុ្ធ  
ដោយ បរិយាកាស ធម្មជាតិ  គឺជា 
បច្ចៃកវិទៃយា មកពី បៃទៃសអុី សៃ- 
អៃល មនសមត្ថភាព អាច ផលតិ 
ទឹក បរិសុទ្ធ ចៃញពី ខៃយល់ ក្នុង 
បរិយាកាស ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ 
បាន បៃមណ ៨០០លីតៃ ក្នុង 
១ថ្ងៃ  បៃកប ដោយ គណុភាព  នងិ 
សុវត្ថិភាព ខ្ពស់  ពៃម ទាំង កាត់-  
បន្ថយ ការប៉ះ ពាល់ បរិសា្ថាន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ម៉ាសុីន  និង 
រថយន្ត នៃះ  ផ្តល់ អត្ថបៃយោជន៍ 
យា៉ាង  ខ្លាងំ ដល ់កាកបាទ កៃហម- 
កម្ពជុា ដើមៃប ីធ្វើ សកម្មភាព មនសុៃស-  
ធម៌ នៅតាម មជៃឈដា្ឋាន នានា  នៅ 
ក្នុង ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពុជា  
ដៃល ជបួ គៃះ រាងំស្ងតួ  ទកឹជនំន ់ 
នងិ តបំន ់ខ្វះខត បៃភព ទកឹ សា្អាត 
បៃើបៃស់  សំដៅលើក កម្ពស់ 
សុខភាព  និង សុខុមល ភាព 
របស់ បងប្អូន បៃជា ពលរដ្ឋ»។

លោក កៃន រដា្ឋា  អគ្គនាយក- 
រដ្ឋបាល  និង ហិរញ្ញវត្ថុ កៃសួង 
សាធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ថា  ម៉ាសុីន 
ផលិត  ទឹក បរិសុទ្ធ នៃះ  ជាជំនួយ 
របស់ លោក ហ៊ុន សៃន  កំពុង 
រៀប ចំ បៃគល់ ទៅខង មន្ទីរ ពៃទៃយ   
ដូចជា មន្ទីរពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា  មន្ទីរ- 
ពៃទៃយ កាល់ម៉ៃតៃ  មន្ទីរពៃទៃយ មិត្ត- 
ភាព ខ្មៃរ -ចិន ពៃះកុសមៈ  និង 
មន្ទីរពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀត។

លោក បន្តថា   ខង កា កបាទ- 
កៃហម  ទទលួបាន ម៉ាសុនី ផលតិ 
ទឹក បរសិទុ្ធ  រមួ ជាមួយ រថយន្ត  និង 
ម៉ាសុីន ភ្លើង  រីឯ ខង មន្ទីរ ពៃទៃយ  
ទទលួបាន តៃ ម៉ាសុនី ផលតិ ទកឹ- 
បរសិទុ្ធ ប៉ណុោ្ណោះ។ លោក មនិបាន- 
ដឹងថា  ម៉ាសុីន ដៃល នាំចូល ពី 
កៃ បៃទៃស នៃះ  ក្នុង ១គៃឿង 
មនតម្លៃ ប៉ុនា្មាន នោះ ឡើយ។

លោក រដា្ឋាបញ្ជាកថ់ា ៖«ខ្ញុ ំដងឹ 
មនិចៃបាស ់ដៃរ  ប៉នុ្តៃ មនិ ថោក ទៃ  
ពៃះ វា ធំ ដៃរ»។

លោក វា៉ា សុឹមសុរិយា  មនៃ្តី 
នាំពាកៃយ កៃសួង សាធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន  លើក ឡើង ដៃរថា  
ម៉ាសុីន ផលិត ទឹក បរិសុទ្ធ ដោយ 
បរិយាកាស (WATERGEN) 
បៃភៃទ  GEN-M   តៃូវបាន កៃុម- 
សបៃបុរសជន ដៃល ផ្ដួចផ្ដើម គំនិត 
ដោយ លោក  ស៊ុន ចាន់ ថុល  រៃ- 
អង្គៀស ថវិកា ចូលគ្នា ទិញ ជូន 
ទៅ លោក ហ៊ុន សៃន។ ប៉ុន្តៃ 
ម៉ាសុីន ផលិត ទឹក បរិសុទ្ធ នៃះ  

តៃូវបាន លោក  ហ៊ុន សៃន  
សមៃច បៃគល់ ទៅឱៃយ ខង កាក- 
បាទ កៃហម  និង ខង មន្ទីរពៃទៃយ  
សមៃប់ បៃើ បៃស់។ 

មន្តៃ ីនាពំាកៃយ របូនៃះ  បញ្ជាក ់ដៃរ 
ថា  ម៉ាសុីន នៃះ នឹង តៃូវ កាកបាទ- 
កៃហម បញ្ជូន ទៅដល់ ទីតាំង 
ណាមួយ  ដៃល ជួប គៃះ មហន្ត- 
រាយ កើត ឡើង  ដើមៃបី ផលិត 
ទឹកសា្អាត ឱៃយ ពលរដ្ឋ បៃើ បៃស់។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«បំណង ដៃល 

ជូន ទៅ កាកបាទ កៃហម  គឺ ដើមៃបី 
បៃើបៃស់  នៅពៃល ណា មន 
មហន្តរាយ  ឬ គៃះ ទឹកជំនន់  គឺ 
យើង អាច បញ្ជនូ ម៉ាសុនី ហ្នងឹ ទៅ  
ហើយ ក្នុង ១ថ្ងៃ  ម៉ាសុីន ហ្នឹង  
ផលតិបាន ៨០០ លតីៃ។ ម៉ាសុនី  
គៃន់តៃ ដោត ភ្លើង ទៅ  មិន បាច់ 
ធ្វើ អី ទៀត  ហើយ វា សៃូប ខៃយល់  
ផលិត ជាទឹក ហើយ»។

យោង តាម តួលៃខ ពី ខង 
កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ ជនបទ  បាន- 
អះអាង ថា  បៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល 
មន ទឹកសា្អាត បៃើបៃស់ នៅ 
តៃឹមឆ្នាំ ២០១៩  មន ចំនួន 
៦៥%  ដៃល កើនឡើង ព៥ី៨%  
នៅក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ។ កាលពី 
ឆ្នាំ ២០១៩  កៃសួង អភិ វឌៃឍន៍ 
ជនបទ បាន សាងសង ់អណ្ដងូ- 
ស្នប ់គៃប ់បៃភៃទ បាន  ៣ ៦០៧ 
អណ្ដងូ ។  ការជសួជលុ អណ្ដងូ- 
ទឹក គៃប់ បៃភៃទ ១១៥៦  និង 
ការសាងសង់  និង ជួសជុល 
សៃះ ទកឹ ចនំនួ ២២២ ដៃល ស្ថតិ- 
នៅ តាម ជនបទ ដៃល មិនអាច 
ជីក អណ្ដូង បាន៕

ខន   សា វិ 

ភ្នំ ពេញៈ  កៃសួង សុខ ភិ- 
បាល បាន ស្នើ ឱៃយ អភិបាល រាជ- 
ធានី ខៃត្ត  ចាត់ ចៃង ឱៃយ មន 
កម្លាំង សមត្ថ កិច្ច   យាម ឱៃយ បាន 
ជាប់ បៃចំា នៅ តាម មណ្ឌល ចតា្តា- 
ឡីសក័  នងិ នៅ តាម សណា្ឋា គរ   
ដើមៃបី ធានា ដល់ ការ អនុវត្ត វិធាន- 
ការ ច តា្តា ឡី ស័ក ១៤ ថ្ងៃ ឱៃយ មុឺង- 
ម៉ាត។់   ការ ស្នើ នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង   
ខណៈ កម្ពុជា បៃកាស ពី ជោគ- 
ជ័យ ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ មិន ឱៃយ  ឆ្លង ចូល ក្នងុ សហ-  
គ មន៍ នា ពៃល កន្លង មក នៃះ។ 

 លិខិត ចុះ ថ្ងៃ ទី២៨ សីហា 
របស់ កៃសួង សុខ ភ ិបាល បាន 
ឲៃយ ដងឹ ថា ដោយ សារ ការ ប្ដៃជា្ញា- 
ចិត្ត ខ្ពស់ របស់ រដា្ឋា ភិ បាល  និង 
ការ ខិត ខំ បៃឹង បៃង រប ស់ មន្តៃី 
និង បុគ្គ លិក គៃប់ សា្ថាប័ន ពាក់- 
ព័ន្ធ ទាំង អស់  ក្នុង ការ អនុ វត្ត 
តាម ការ ណៃ នាំ របស់ លោក - 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊នុ   សៃន   បាន 
ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស កម្ពុជា អាច ទប់- 
សា្កាត់ បាន នូវ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ នៅ ក្នុង បៃទៃស  និង មិន 
ទាន់ មន ការ ចូល នៅ ក្នងុ សហ- 
គមន៍ នៅ ឡើយ ។ 

 កៃសួង សុខ ភិបាល បាន 
បញ្ជាក់ ថា   កៃុម គៃូ ពៃទៃយ   កៃុម- 
ការងារ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់  មន្តៃី 
និង បុគ្គលិក គៃប់ សា្ថាប័ន ពាក់- 
ព័ន្ធ  នៅ ទូទាំង បៃទៃស   បាន 
ខិតខំ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ -  
តៃតួ ពនិតិៃយ ចនំនួ ១៤ថ្ងៃ   ចពំោះ 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  និង ជន បរ ទៃស  
ដៃល បាន តមៃវូ ឱៃយ ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  
កៃយ ពី ពួក គៃ បាន ធ្វើ ដំណើរ 
មក ពី កៃ បៃទៃស ចូល កម្ពុជា   
តាម ចៃក ពៃំ ដៃន  គោក   និង ផ្លូវ- 
អាកាស។ 

លខិតិ ដដៃលនៃះ ថា៖ « ដើមៃប ី
ធានា បាន នូវ ការ គៃប់គៃង បង- 
ប្អនូ បៃជា ពល រដ្ឋ   និង ជន បរទៃស   
ដៃល កពំងុ ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ ចនំនួ 
១៤ ថ្ងៃ នៅ តាម ម ណ្ដ ល ច តា្តា ឡី ស័ក 
កមៃិត១   កមៃិត២  នងិ នៅ តាម 
បណា្ដាសណា្ឋាគរ   ដៃល បាន 
កំណត់ ដោយ កៃមុ ការងារ អន្តរ- 
វិស័យ ដៃល មន ផ្នៃក សុខ ភាព 
នងិ អាជា្ញា ធរមន សមត្ថ កចិ្ច ផង 
ដៃរ នោះ។  សូម អភិ បាល រាជ- 
ធានី ខៃត្ត ទំាង អស់   ចា ត់ ចៃង ឱៃយ 
មន កម្លាំង សមត្ថ កិច្ច   ដើមៃបី 
យាម ជាប់ បៃចាំ  និង ឃ្លាំ មើល 
សកម្ម ភាព ពី ខង កៃ មណ្ឌល 
ច តា្តា ឡី ស័ក   ជួយ ការពារ សន្ដិ- 

សុខ សណា្ដាប់ ធា្នាប់ នៅ តាម 
មណ្ឌល ច តា្តា  ឡី ស័ក ទាំង អស់ 
នៅ ទទូាងំ បៃទៃស ឱៃយ បាន ហ្មត-់ 
ចត់ ជា ទី បំផុត » ។ 

 កៃ សួង សុខភិ បាល បញ្ជា ក់ 
ទៀត ថា  សាច់ ញាតិ តៃូវ សួរ 
សុខ ទុក្ខ អ្នក ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
តាម ទូរស័ព្ទ  ហើយ ចំពោះ អ្នក 
រត់  គៃច ពី កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក  
គឺ តៃូវ បៃ ឈម នឹង ផ្លូវ ចៃបាប់   និង 
ប ទ ដា្ឋាន គត ិយតុ្ត ដៃល មន ជា- 
ធរមន   ដូច ជា អនុ កៃឹតៃយ  ស្ដីពី 
វិធាន ការ សុខភិ បាល   ដៃល 
នឹង ផាក ពិន័យ ជា បៃក់ ពី២ សៃន 
រៀល ទៅ ដល់១ លាន រៀល ។ 

ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ មិន ទទួល បាន 
ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ពី លោក សៃី  
ឱ  វណ្ណ ឌ ីន  អ្នកនា ំពាកៃយ កៃ សងួ 
សុខភិ បាល   ជុំវិញ ការ ដាក់ - 
ពងៃយ កម្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច យាម 
បៃចំា នៅ តាម មណ្ឌល ច តា្តា ឡី ស័ក 
នៃះ បាន ទៃ ។ 

 កន្លង មក   មន អ្នក ធ្វើ ដំណើរ 
តាម ជើង ហោះ ហើ រ ដៃលមន 
អ្នក ដំណើរឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
មយួ ច ំននួ   បាន រត់ ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ 
ច តា្តា ឡី ស័ក។   កាល ពី ខៃ កក្កដា  
ស្ដៃ ីខ្មៃរ អាមៃរ ិកាងំ ម្នាក ់  បាន រត ់
ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក 
នៅ សណា្ឋា គរ មួយ ក្នុង កៃុង 
ភ្នំពៃញ   រត់ ទៅ ខៃត្ត កំពង់ ចាម   
នងិ កាល ព ីខៃ សីហា   ពលករ ខ្មៃរ 
មក ពី បៃទៃស ម៉ាឡៃ សុី ២នាក់ 
បាន រត់ ចៃញ ពី មណ្ឌល ច តា្តា ឡី-  
ស័ក ទៅផ្ទះ  និង ជន ជាតិ វៀត- 
ណាម ២នាក ់ទៀត ជា ម្ដាយ  នងិ 
កូន  រត់ ចៃញ ពី មណ្ឌល ច តា្តា ឡី- 
សក័ នៅ ពៃវៃង   មក  ខៃត្ត កពំង-់ 
ឆ្នាងំ នៅ ពៃល កពំងុ រងច់ា ំការធ្វើ 
តៃស្ដ លើ សំណាក លើក ទី១។ 

 ក្នុង ចំ ណោម អ្នក រត់ ចៃញ ពី 
កន្លៃង ធ្វើ ច តា្តា ឡ ីសក័ នៃះ  គ ឺស្ដៃ ី
ខ្មៃរ អាមៃរិ កាំង តៃូវ បាន ពិន័យ 
បៃក់១ លាន រៀល  ចំណៃក  
ពលករ ខ្មៃរ មក ពី បៃទៃស ម៉ាឡៃ- 
សុី ចំនួន២ នាក់   តៃូវ ធ្វើ ច តា្តាឡី-  
ស័ក១៤ ថ្ងៃ ឡើង វិញ។  ចាប់- 
តាំង ពី ថ្ងៃទី ១៥ សីហា មក ដល់ 
ពៃល  នៃះ  គមឺន រយៈពៃល កន្លះ 
ខៃដៃល កម្ពុជា រាយ ការណ៍  ថា  
គ្មាន ករណ ីថ្ម។ី  កម្ពជុា រ ក ឃើញ 
ករណី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ សរុប ចំនួន 
២៧៣នា ក់   ដៃល ភាគ ចៃើន 
បផំតុ គ ឺជា ករណ ីនា ំចលូ ព ីកៃ- 
បៃទៃស   ហើយ ក្នុង នោះ បាន 
សះ សៃបើយ កើន  ដល់ ២៦៥ នា ក់   
និង កំពុង បន្ត សមៃក ពៃយា បា ល 
នៅ សល់ ៨ នាក់ ៕ 
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ក្រសួងស៊ខាភិបាលស្នើសមត្ថ-
កិច្ចចាត់កម្លាងំយាមមណ្ឌលចត្តា-
ឡីស័កឲ្រយបានមឺ៊ងម៉ាត់ជាប្រចំា
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តពីទំព័រ ១...កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងៃ  
ទី ២៨  ខៃ សីហា  បាន រៀប ចំ វៃទិកា 
តុមូល មួយ   ជជៃកពិភាកៃសា ស្តីពី 
ការតៃៀម ខ្លួន របស់ កម្ពុជា ចំពោះ 
មុខ នៃ បញ្ហា សៃដ្ឋ កិច្ច ក្នុង អំឡុង 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ បៃឈម 
របស ់កម្ពជុា ជុវំញិ ការ បៃកតួ បៃជៃង 
ឥទ្ធិពល ពី បៃទៃស មហា អំណាច  
លើ ពិ ភព លោក  ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ 
រាជ បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា។ 

 លោក សុខ ទូច បៃធាន រាជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា  បាន លើក - 
ឡើង នៅ ក្នុង កិច្ច ពិភាកៃសា នៃះ ថា 
កម្ពជុា មិន បាន បញ្ជាក់ ថា ខ្លនួ ចាប់ - 
ដៃជា មួយ បៃទៃស ចិន ផ្តាច់ មុខ 
បោះ បង់ អាមៃ រិក ឬមហា អំណាច 
ផៃសៃងៗ ទៀត នោះ ទៃ។ លោក អះ- 
អាង ថា ថា្នាក ់ដកឹនា ំបៃទៃស កម្ពជុា 
គ ឺមនិ មៃន រសី អើង ថា បៃទៃស នៃះ 
កុម្មុយ នីស្តឬ សៃរី នោះ ទៃ គឺចាប់ - 
ដៃ សហការ ទាងំ អសឱ់ៃយ តៃ បៃទៃ ស 
ទាងំ នោះ ផ្តល ់ផល បៃយោ ជន ៍ជនូ 
សង្គម ជាត។ិ លោក សខុ ទចូ ថ្លៃង 
ថា៖«កម្ពុជា តៃូវ បៃើបៃស់ នយោ - 
បាយ ផ្កា ចមៃុះព ណ៌ ចាប់ ជាមួយ 
ចិន តៃ កម្ពុជា តៃូវ តៃៀម ខ្លួន មិន- 
មៃន ចា ប់ ហើយ សបៃបាយ ចិត្ត ទៃ ពៃះ  
ចិន ក៏ធ្វើ កសិកម្ម ឧសៃសាហ កម្មដូច 

យើង ដៃរ ហើយវាយនភ ណ្ឌ របស់ 
ចិន ថោក ជាង កម្ពុជា ទៅ ទៀត »។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា អ្វ ីដៃល កម្ពជុា តៃវូ 
គិត គឺ បងៃៀន មនុសៃស ឲៃយ មាន បៃះ - 
ដូងកំុ ឈ្លាន ពាន គ្នាហើយ ការ ចា ប់  ដៃ 
ជាមយួ ច ិន កម្ពជុា មនិ តៃវូ សបៃបាយ 
ទៃ តៃូវ មើល ថា កម្ពុជា ផលិត អ្វី 
បានខ្លះ កម្ពុជា មាន អ្វីៗ ជា របស់ 
ខ្លួន  ចៃើន ណាស់ អាច កៃ ច្នៃ បាន 
កុំគិត តៃទិញ របស់ គៃ ហើយ គិត 
តៃរឿង សបៃបាយ ៗ  នោះ។ លោក ថា ៖ 
« ខ្មៃរ តៃូវ តៃរៀប ចំខ្លួន ធ្វើ យ៉ាង- 
ណាឲៃយ បាន ល្អ អ៊ីចឹង កម្ពុ ជា តៃូវ តៃ 
ចាប់ ដៃ ទាំងអស់  ដើមៃបី បៃយោ ជន៍ 
ដល់ បៃទៃស មួយ នៃះ រដ្ឋាភិបា ល 
ខបំៃងឹ ហើយ សូម ឲៃយ អភបិាល ខៃត្ត 
នីមួយៗ ស្ថាប័ន រដ្ឋ មន្តៃីនីមួយៗ 
តៃូវ តៃ សហការ គ្នា ចង ជាគៃួសរ 
របស ់កម្ពជុាកុឲំៃយ ទៅ ជា ស្តៃចតៃ ញ ់
បើ ទៅ ជា ស្តៃច តៃញ ់ ខ្ញុជំឿ ជាក ់ថា 
មិន អាច ជួយ កម្ពុជា បាន ទៃ»។

 លោកដៀប សុផល អ្នក សៃវ - 
ជៃវ និង ជា សស្តាៃ ចារៃយបៃវត្តិ - 
សស្តៃ ក៏ បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង កិច្ច - 
ពិភាកៃសា តុមូល នៃះ ដៃរ ថា អ្វី ដៃល 
កម្ពជុា តៃវូ ធ្វើ នៅ ពៃល នៃះគ ឺកម្ព ុជា 
ចង់ ទាក់ ទង ទំាង អស់ សំខាន់ ទាក់ - 
ទង ដៃគូសហ បៃតិបត្ត ិការ ណាដៃ ល  

មាន ផល បៃយោ ជន៍ អាច ធ្វើ ឲៃយ 
កម្ពជុា មាន ស្ថរិ ភាព សន្តភិាព បូរ -    
ណ  ភាព ទឹក ដី ដើមៃបី បមៃើ ឲៃយ ផល- 
បៃយោជន៍ បៃទៃស។ 

លោក គនិ ភា  បៃធាន វទិៃយាស្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ  នៃ រាជ- 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា បាន លើក- 
ឡើង ថា កម្ពជុា តៃវូមាន ទំនាក់ ទំន ង 
ល្អ ជាបង ប្អូនជាមួយ បៃទៃស ជិត - 
ខាង ទំនាក់ ទំនង ជាដៃ គូយុទ្ធ ស ស្តៃ 
ជា មួយ មហា អំណាច មធៃយម ក្នុង 
តបំ ន ់ ទនំាក ់ទនំង ល្អ ជាមយួ បណា្តា 
បៃ ទៃស កៃ តំបន់ បន្ត ទំនាក់ ទំនង 
យុទ្ធ សស្តៃ ជា បៃពៃណីជា មួ យ រុសៃសីុ 
ថ្នម ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ សហ រដ្ឋ - 
អាមៃ រិក ពងៃងឹ បន្ថៃម នូវ ទំនាក់ - 
ទំនង ជាដៃ គូសហ បៃតិ បត្តកិារ យុទ្ធ - 
សស្តៃ គៃប់ ជៃងុ ជៃយ  ជាមួ យ  ចនិ 
និង រកៃសា តុលៃយ ភាព ទំនាក់ ទំនង 
ជាមួយ អឺរ៉ុប ។ 

លោក គិន ភា បញ្ជាក់ ថា ពួក- 
មហា អំណាច មួយ ចំនួន ធ្វើអ្វីៗ  
ដើមៃបី ចំណៃញ នយោ បាយ បុ៉ណ្ណោះ ។ 
លោក បញ្ជាក ់ថា៖« យើង តៃវូ ដងឹ ថា 
ពួក មហា អំណាច មួយ ចំនួន  គៃ ធ្វើ 
នយោ បាយ ដើមៃបី ផល ចំណៃញ រប ស់ 
គៃ ទៃ គឺគៃ មិន មៃន ធ្វើ    ដើមៃបី បៃជា - 
ធិបតៃយៃយ ឲៃយ យើងដើមៃបី សិទ្ធ ិមនុ សៃស 

ដើមៃបី នីតិរដ្ឋ ដើមៃបី យុត្តិធម៌ អ្វីនោះ 
ទៃ ពោល បើគ្មាន ផល ចំណៃ ញ 
ដល់ ពួក គៃ ពាកៃយ បៃជា ធិបតៃយៃយ 
សិទ្ធិ មនុសៃស នីតិរដ្ឋ និង យុត្តិ ធម៌ 
មិន  តៃូវ បាន បៃើ ឡើយ »។ 

លោកបា៉ា ចន្ទរឿន  បៃធាន វិទៃយា - 
ស្ថាន បៃជាធិប តៃយៃយ កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង  ពីមៃសិល មិញ ថា ជាការ ពិត 
កម្ពុជា តៃូវ តៃ មាន ភាព វៃ ឆ្លាត មិន 
តៃវូ ចាប ់តៃ មហា អណំាច ណា មយួ 
ហើយ បោះ បង់ មហា អំណាច ណា - 
មួយ ទៃ។ លោក ចន្ទរឿន បន្តថា៖  
« បើសិន ជាយើង អាច រកៃសា ទំនាក់- 
ទំនង ឬ ក៏មាន គោល នយោ បាយ 
ការ បរទៃ ស ដៃល តៃូវ ដង តៃូវ ផ្លៃ  

ជា មួយ នឹង មហា អំណាចទាំង - 
អស់ ហ្នឹង យើង រឹត តៃ មាន ឱកាស 
នៅ ក្នុង ការ ពងៃឹង នូវ កិច្ច សហ បៃ- 
តិ  បត្តកិារក៏ ដូច ជាពាណិជ្ជ កម្មជា- 
មួ យ  បៃទៃស ទាំង អស់ នោះ »។  

យ៉ាង ណា ក៏ដោយបៃធាន វិទៃយា - 
ស្ថាន បៃជាធិប តៃយៃយ កម្ពុជា រូប- 
នៃះកត់ សមា្គាល់ ឃើញ ថានៅ កម្ព ុជា 
មិន ទាន់ មាន គោល នយោ បាយ 
បៃប នៃះ ចៃបាស់ លាស់ នៅ ឡើយ 
ចៃើន តៃ ផ្អៀងឬ កល៏ម្អៀង តៃ មា្ខា ងៗ  
នៅ ក្នុង សម័យ កាល នីមួយ ៗ  ។ 
លោក ថា ៖«ការ លម្អៀង ធ្វើ ឲៃយ បាត ់
តុលៃយភាព នៃ ជំហ រ របស់ យើងជា 
បៃទៃស ដៃល មាន គោល នយោ- 

បាយ  ការ បរទៃស អពៃយា កៃឹត មិន 
ចូល បកៃស សម្ពន័្ធ  ហើយ នៅពៃ ល 
ដៃល យើង លម្អៀង ផ្នៃក គោល- 
នយោ បា យ ការបរទៃស ហ្នងឹអាច 
ធ្វើ ឲៃយ បៃទៃ ស  ធា្លាក់ ក្នុង ស្ថាន ភាព 
មហន្ត រាយ  ជាពិសៃស គឺកា្លាយ 
ទៅ ជាដៃន ដីនៃ ការ បៃទាញ បៃ-
ទង់ រវាង មហា អំណាច ដូច ដៃល 
យើង ឃើញ តំាង ពី សម័ យ   សង្គៃម  
តៃជាក់ រហូត ដល់ ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ  ដៃល កម្ពជុា កក៏ា្លាយ ជាដៃន ដ ី
នៃ សង្គៃម តៃជាក់ បៃប ថ្មី គឺ 
បញ្ហាការ បៃកួត បៃជៃង ឥទ្ធិពល 
ភូមិ សស្តៃ នយោ បាយ នៅក្នុង 
តំបន់  អាសុី អាគ្នៃយ៍ »៕

អ្នកវិភាគ៖កម្ពជុាត្រវូមានទំនាក់ទំនង...

លោក  សុខ ទូច (ឆ្វេង) នៅ ក្នងុ កិច្ច ពិភាកេសា តុមូល   កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៨  ខេ សីហា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ នគរបាលខណ្ឌពោធិ-
សែនជ័យកាលពីមែសិលមិញបាន
បញ្ជូនបុរសម្នាក់ដែលសងែស័យ
មនជំងឺសរសែបែសាទទៅសាលា-
ដំបូងរាជធានីភ្នំពែញបន្ទាប់ពី
បរុសរបូនែះតែវូបានចាបខ់្លនួកាល
ពីថ្ងែទី២៩ សីហាពាក់ព័ន្ធអារក
សម្លាប់ម្តាយបង្កើតរបស់ខ្លួន
បែពែឹត្តនៅសង្កាត់ចោមចៅ២
ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ។
លោកជាសុវណ្ណអធិការរង

ខណ្ឌពោធិសែនជ័យទទួលបន្ទុក
ផែនពែហ្មទណ្ឌឲែយដឹងពីមែសលិមញិ
ថាជនសងែស័យឈ្មោះអា៊ាមសំណាង
អាយុ៣២ឆ្នាំ រីឯសែ្តីរងគែះជា
ម្តាយឈ្មោះហាក់សុខាអាយុ៦៥
ឆ្នាំពួកគែសា្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុង
សង្កាត់-ខណ្ឌខាងលើ។ជនសងែស័យ
តែវូសមត្ថកចិ្ចខណ្ឌពោធិសែនជយ័
បញ្ជនូបន្តទៅសាលាដំបូងរាជធានី
ភ្នពំែញហើយនៅថ្ងែទី៣០សីហា។
លោកបន្តថាជនសងែស័យមន

ចរិតកាចសាហាវណាស់ពែះបើ
ទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាល
ខណ្ឌទៀតខា្លាចកែងជនសងែស័យ
ម្នាក់នែះអាចសម្លាប់ខ្លួនដោយ-
បែការណាមួយ។ប៉ុន្តែនគរបាល
បានសាកសរួនិងធ្វើរបាយការណ៍
ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មនែះរួច
ហើយដើមែបីបញ្ជនូទាងំជនសងែស័យ
និងរបាយការណ៍ទៅតុលាការ
ដើមែបីចាត់ការតាមនីតិវិធី។
លោកថ្លែងថា៖«បើតាមមើល

អត្តចរិតរបស់ជនម្នាក់នែះមន
សភាពកាចសាហាវណាស់»។
លោកជាសុវណ្ណបន្តថាទាំង

កូនដែលជាជនសងែស័យនិងម្តាយ
រងគែះបានរស់នៅក្នងុបន្ទប់ជលួ
តែមួយជាមួយគ្នាហើយការសម្លាប់
នែះគ្មោននរណាម្នាក់បានដឹងថា
កើតឡើងនៅអឡំងុម៉ោងប៉នុ្មោនទែ
លុះពែកឹថ្ងែទី២៩សហីាទើបមន
ការភា្ញាក់ផ្អើលថាមនអំពើអារក
សម្លាប់មនុសែសដែលដឹងពីអ្នករស់-
នៅបន្ទប់ជួលជាប់គ្នា។ភា្លាម ៗកែយ
ទទួលបានសែចក្តីរាយការណ៍
មនែ្តីជំនញនែនយកដ្ឋានពែហ្ម-
ទណ្ឌបានចុះដល់កន្លែងកើតហែតុ
នងិបើកការសែវជែវបន្ទាន់ពែះ
កែយពីបែមូលព័ត៌មនបានពី
កន្លែងកើតហែតុមកសមត្ថកិច្ច
ជំនញបានដក់ការសងែស័យថាករណី
នែះ ជនសងែស័យអាចជាមនុសែស
សា្គាល់គ្នាជាមួយសែ្តីរងគែះ។
លោកបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពី

ធ្វើការសែវជែវមក សមត្ថកិច្ច
ទទួលបានសែចក្តីរាយការណ៍ថា
គែឃើញមនបុរសម្នាក់បានដើរគ្មោន
សម្លៀកបំពាក់អាកែតកាយនៅ
ខាងកែយសាកលវិទែយាល័យIU
នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌសែនសុខ។
ពែលនោះសមត្ថកិច្ចបានទៅដល់
កន្លែងគោលដៅហើយបានឃើញ
ជនសងែស័យបមែុងចងកសម្លាប់-
ខ្លួនហើយសមត្ថកិច្ចក៏ឃាត់ខ្លួន
តែម្តង។ លោកបន្តថាកែយពី
សាកសួរជនសងែស័យបានឆ្លើយ
បែប់សមត្ថកិច្ចថារូបគែបានយក

កាំបិតចិតបន្លែអារកម្តាយពែះ
បានឃើញម្តាយរបស់គែតែូវបាន
ខ្មោចចូល។លោកបន្តថាចំពោះ
ទដិ្ឋភាពសាកសពសែ្តរីងគែះវញិ
គឺផ្នែកកែបាលតែូវបានជនសងែស័យ
អារកដច់ចែញពីដងខ្លនួហើយបើ
តាមសមត្ថកិច្ចឆែកឆែរនៅក្នុង
បន្ទប់កើតហែតុនោះឃើញមន
កាតធ្វើការងរឲែយកែុមហ៊ុនចំនួន
មួយសន្លឹករបស់ជនសងែស័យ។
ជាមួយគ្នានែះសមត្ថកិច្ចក៏រកឃើញ
លិខិតចែញពីមន្ទរីពែទែយមិត្តភាព
ខ្មែរសវូៀត១ចែបាប់ពាកព់ន័្ធនងឹជងំឺ
សរសែបែសាទរបស់ជនសងែស័យ
ផងដែរ។
លោកបានថ្លែងថា៖«រឿងនែះបើ

យើងថាជនសងែស័យវិកលចរិតក៏
មិនដឹងថាយ៉ោងម៉ែចដែរ ពែះ
ជនម្នាក់នែះមនលិខិតពែទែយ។
ប៉នុ្តែបើគត់វកិលចរតិមែនហែតុអី
បានជាកែមុហុ៊នទទួលគត់ឲែយធ្វើ-
ការហើយបានបែក់ខែក្នុង១ខែ
២០០ដុលា្លារ។កាតធ្វើការនោះ
សរសែរពីសុពលភាពផុតកំណត់
ឆ្នាំ២០២១»។
លោកវែជ្ជបណ្ឌតិនងសុវណា្ណា-

រ័ត្នជាវែជ្ជបណ្ឌិតជំនញផ្នែក
កោសលែយវិច័យសាកសពនែ
កែសួងសុខាភិបាលដែលបាន
ចូលរួមធ្វើកោសលែយវិច័យសាក-
សពបែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិពមីែសលិមញិ
ថាលោកបានពិនិតែយឃើញថា
សែ្តីរងគែះមនសា្នាមអារកដច់
ពីដងខ្លួនហើយមនសា្នាមជាំនៅ
លើថា្ងាសផងដែលលោកអាច

សន្និដ្ឋានបានថាមុនសម្លាប់តែូវ
ជនសងែស័យវាយឲែយសន្លប់ទើប
អារកជាកែយ។
លោកវែជ្ជបណ្ឌិតបន្តថាចំពោះ

លោកមិនដឹងថាជនសងែស័យមន
ជងំឺសរសែបែសាទឬយ៉ោងណាទែ
តែបើយោងតាមសម្តីសាច់ញាតិ
របស់សែ្តីរងគែះបញ្ជាក់ថាជន-
សងែស័យមនសតិមិនគែប់។ប៉ុន្តែ
តាមអ្នករស់នៅកែបែរបន្ទប់ជួល
នោះបាននិយយថាមុនកើត-

ហែតុ១ថ្ងែគែបានឃើញជនសងែស័យ
ដើរសែតហើយម្តាយជាសែ្តីរង-
គែះបានហៅកនូចលូក្នងុបន្ទប់។
ប៉នុ្តែបើមើលតាមកាមែរា៉ាសវុត្ថភិាព
បង្ហាញថានៅវែលាម៉ោង៨និង
៤០នទីយប់ថ្ងែទី២៨សីហាពោល
គឺកែយកើតហែតុនៅក្នុងកាមែរា៉ា
នោះឃើញជនសងែស័យផ្លាះចែញ
ពីបង្អួចទាំងសែតខផងទើប
សមត្ថកិច្ចដក់ការសងែស័យលើ
ជនសងែស័យជាអ្នកបែពែឹត្ត៕
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�ែសែង
និពន្ធ � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតមែន
�េ ធា ន� េ ប់�េ ង  កា រី និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ ធា ន �េ ប់�េ ង កា រីនិពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុ�េ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផា ក់សា៊ាងលី
កា រីនិពន្ធ រង ព័ត៌� នជា តិ
វងែសសុ�ែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រីនិពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
�៉ែគុណមករា

កា រីនិពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា៉ាន់រីយ

កា រី ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បែក់សា យ

កា រីនិពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ោន់សុីម៉ោ�

កា រីនិពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ោន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធ   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
�ែមវណ្ណៈ

កា រីនិពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ងផា ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ� ស់
មសសុខជា ,នៀមឆែង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុំ,ហឹុនពិស,ីខនសា វិ,
ឡុងគឹមម៉ោរីតា ,សុទ្ធគឹមសឿន,

វ�នដ រា៉ា,សួសយ៉ោមី,
ធូវីរៈ,�ែងសុខគន�

អ្ន កបក�េ  
ប៊ុនផលា្លា,សែតកី� ,ជិនណា ន

�ឿនឌីយ៉ោ,សយរា៉ាសុី
កា រីរូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិន ,
ហា៊ានរងែសី

អ្ន ក�េសមេ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

�េ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹមសុកែភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,0121237777
កែវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ ធា ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ ធា ន�េក� យកា �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

�េ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ�
ពែ�ែសុជា តិ

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

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា៊ាងតា ំងម៉ែង
�េ ធា នគណ�េយេ�ៈេស៊ែនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ោ,វង់អូន

កា រ�� ល័យ�េត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស មេ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នែអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០ម៉ែតែ)ភូមិ�ែកតា ឡុង
សង្កាត់ចា ក់អ�ែកែម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

គឹម សារុំ 

ជារឿយៗយើងតែងតែឮថាមន
សំណុំរឿងខ្លះតែូវបានតុលាការ-
បើកសវនការជំនំុជមែះជាសាធា-
រណៈក៏ប៉ុន្តែមនករណីទៀតការ-
ជំនុំជមែះតែូវធ្វើឡើងជាអសាធា-
រណៈដែលដំណើរការនីតិវិធីចែបាប់
នែះបានធ្វើឲែយមជែឈដ្ឋានជាចែើន
មិនទាន់បានយល់នៅឡើយ។
ជុំវិញបញ្ហានែះភ្នំពែញប៉ុស្តិបាន
សម្ភាសជាមយួលោកមែធាវីយងុ
ផានិតអនុបែធាននយកដ្ឋានការ-
ពារក្តីជនកែីកែនែគណៈមែធាវី
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាដែល
មនខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

 ដូច ម្តេច ដេលហៅ ថា  ការ ជំនុំ- 
ជមេះ ជា សា ធារ ណៈ?

ការជំនុំជមែះជាសាធារណៈ
មនន័យថាសំណំុរឿងដែលតុលា-
ការជំនុំជមែះគឺជនគែប់រូបអាច

ចូលសា្តាប់នៅក្នុងបន្ទប់សវនការ
នោះបានបើទោះជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹង
រឿងក្តីរបស់ខ្លនួក៏ដោយគឺគ្មោនការ-

ហាមឃាត់អ្វីឡើយ។ប៉ុន្តែតុលា-
ការក៏ហាមឃាត់មិនឲែយចូលសា្តាប់
ដែរលើក្មែងមិនទាន់គែប់អាយុ។

ចុះ អ្វីទៅ ជា ការ ជំនុំ ជមេះ ជា- 
អសា ធារ ណៈ ? ហើយ ដូច ម្តេច 
ដេល ហៅ ថា  សភា សុើប សួរ សា- 
លា ឧ ទ្ធរណ៍? 
ការជំនុំជមែះជាអសាធារណៈ

មននយ័ថាកែតែពអី្នកពាក់ពន័្ធ
នឹងរឿងក្តីគឺតុលាការហាមមិនឲែយ
ចូលសា្តាប់នៅក្នុងបន្ទប់សវនការ
ទែ។ដចូជាលើសណំុំរឿងរលំោភ
សែពសន្ថវៈឬសណំុំរឿងអនតីិជន
មិនទាន់គែប់អាយុពែះវាប៉ះ-
ពាល់ដល់សិទ្ធិកុមរ។
ចពំោះពាកែយថាសភាសុើបសរួ-

សាលាឧទ្ធរណ៍គឺតុលាការជំនុំ-
ជមែះតែទៅលើសំណុំរឿងមុន

អង្គសែចក្តីក្នុងរឿងពែហ្មទណ្ឌទែ
មននយ័ថាជនម្នាក់នោះមនិទាន់
តែវូបានតុលាការដក់ទោសទណ្ឌ
ថាតែវូជាប់ពន្ធនគរបុ៉ន្មោនឆ្នាំនៅ
ឡើយទែដែលការជនំុំជមែះគឺពាក-់
ព័ន្ធតែការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលា-
ការប៉ណុ្ណាះ។ប៉នុ្តែបើការជនំុំជមែះ
មុនអង្គសែចក្តីវិញគឺតុលាការបើក-
សវនការជំនំុជមែះដើមែបីដក់ទោស-
ទណ្ឌលើជនណាម្នាក់ឲែយជាប់ពន្ធ-
នគរកំណត់ថាតែវូជាប់ទោសបុ៉ន្មោន
ឆ្នាំៗអ៊ីចឹងទៅ។ចំពោះពាកែយថា
សភាសុើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍នែះដែរគឺ
ជនំុំជមែះទៅលើករណីជនតែវូចោទ
សុំនៅកែឃុំបណ្តោះអាសន្នឬបែ-
ឆំងនឹងដីកាសមែចណាមួយរបស់
តុលាការថា្នាក់កែមដូចជា ដីកា-
ចាប់ខ្លួនឬដីកាឃុំខ្លួនជាដើម៕

ជនសង្ស័យអារកសម្លាប់ម្តាយដ្លសង្ស័យមនជំងឺសរស្ប្សាទតូ្វបញ្ជនូទៅតុលាការ

តើការជំនំុជម្ះសាធារណៈនិងអសាធារណៈខុសគ្នាយ៉ាងណា?

លោក មេធាវី យុង ផានិត កាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថតសហការី
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 17,380 17,400 17,260

2 GTI 3,500 - 3,500 3,500

3 PAS 14,620 14,780 14,780 14,620

4 PEPC 3,410 3,400 3,450 3,400

5 PPAP 11,660 11,680 11,680 11,660

6 PPSP 2,280 2,300 2,300 2,250

7 PWSA 6,000 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ : ២៨ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

Kalmar នឹង ផ្គត់ ផ្គង់ ឧប ករណ៍ 
ស្ទចូ  ឲ្យ កំពង់ ផ្ ស្វយ័តភ្នព្ំញ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈ កេុម ហ៊ុន Kalmar  
ដេល ជា ផ្នេក មយួ របស ់កេមុហ៊នុ 
Cargotec បាន ចុះ កិច្ច ពេម- 
ពេៀង  ជា មួយ កំពង់ ផេ ស្វយ័ត 
ភ្នំពេញ (PPAP) ដើមេបី ផ្គត់ ផ្គង់ 
ឧបករណ ៍ស្ទចូ SmartPower 
Rubber-Tyred Gantry 
(RTG) យហីោ Kalmar ចនំនួ 
៤ គេឿង សមេប ់ចណំត កងុតនឺរ័ 
LM17 របស់ ខ្លួន នៅ   បេទេស 
កម្ពុជា ដើមេបី បង្កើន សមត្ថភាព  
ចណំត កងុតនឺរ័ មយួ នេះ  ឲេយ  កើន 
ឡើង   ទ្វេដង។

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន របស ់ 
កេុមហ៊ុន កាល ពី ថ្ងេ សុកេ បាន 
ឲេយ  ដងឹ ថា ការ បញ្ជា ទញិ នេះ តេវូ 
បាន កត់  ក្នុង ចំណូល ការ បញ្ជា  
ទិញ តេីមាស ទី៣  ឆ្នាំ ២០២០ 
របស់ កេមុហុ៊ន  Cargotec ដោយ 
ការ ដឹក ជញ្ជូន  ឧបករណ៍ ស្ទូច 
នោះ  គេង នឹង តេូវ បញ្ចប់នៅ 
តេីមាសទី ៣  ឆ្នាំ ២០២១។

សេចក្ដ ីបេកាស ពត័ម៌ាន បាន 
បន្ត   ថា ឧបករណ៍ ស្ទូច  RTG 
នេះ នឹង តេូវ ដំឡើង នៅ ចំណត 
កុងតឺន័រ   LM17 របស់  PPAP 
ក្នងុ ខេត្ត កណ្ដាល ។  ចណំត កងុ- 
តនឺរ័ LM17 របស ់ PPAP បាន 
ចាប ់ផ្ដើម បេតបិត្តកិារ កាល ព ីខេ 
មករា  ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយ  ផ្ដល់  
សេវា កម្ម ទាំង សមេប់ កុងតឺន័រ 
និង ទំនិញ ធម្មតា ជាមួយ នឹង 
សមត្ថភាព ស្ដុក កុងតឺន័រ បាន 
ចំនួន  ១៥០ ០០០ TEUs។

លោក  ហុី បាវី អគ្គ នាយក 
កពំង ់ផេ ស្វយត័ ភ្នពំេញ  បាន ឲេយ 
ដងឹ ថា ឧបករណ ៍ស្ទចូ Kalmar 
RTGs ថ្ម ីចនំនួ ៤ គេឿង នេះ នងឹ 
ជួយ ពងេីក សមត្ថ ភាព ចំណត 
កងុ តនឺរ័កពំងផ់េ  ស្វយត័  ភ្នពំេញ 
ឲេយ   បាន កាន ់តេ កើន ឡើង  បន្ថេម 
ទៀត ។  លោក ថ្លេង ថា ៖« ទំនាក់- 
ទនំង ដ ៏រងឹមា ំរបស ់យើង ជាមយួ 
កេមុហ៊នុ  Kalmar គ ឺមាន តាងំ- 

ពី ពេល ចាប់ ផ្ដើម ដំបូង នេ បេតិ-
បត្តិ ការ  LM17 ។ ការ គាំទេ ដ៏ ធំ 
របស់ Kalmar និង ឧបករណ៍ 
បេតបិត្ត ិការ ទនំើបៗ បាន ជរំញុ 
ឲេយ យើង ជេើសរីស យក ពួក គេ 
ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ទាក់ទង នឹង ការ- 
ពងេកី សមត្ថ ភាព របស ់កពំង ់ផេ 
ស្វយ័ត ភ្នំពេញ » ។ 

លោក Daniel Ho  អនុ- 
បេធាន ផ្នេក លក ់បេចា ំនៅ អាសុ ី
បា៉ាសុីហ្វិក នេ កេុមហ៊ុន APAC 
និង កេុម ហ៊ុន Kalmar បាន ឲេយ 
ដងឹ ថា លោក ពតិ ជា រកីរាយ  នៅ 
ក្នងុ ការ បន្ត ទទួល យក ដំណោះ-  
សេយ RTG  របស់ កេុមហ៊ុន 
នៅ   តំបន់ អាសុី អាគ្នេយ៍ ហើយ 
វា ក ៏ជា ការ បន្ត ភាព ជា ដេគ ូរបស ់
ខ្លនួ ជា មយួ PPAP ដើមេបី សមេច  
មហិច្ឆតា របស់ ពួក គេ ផង ដេរ  ។

លោក Daniel Ho បាន ថ្លេង    
ថា ៖ « ឧបករណ៍ ស្ទូច Smart-
Power RTGs អាច ជួយ កាត់- 
បន្ថយ ការ បេើបេស ់បេង ឥន្ធនៈ   
បាន  រហូត ដល់ ៥០ ភាគរយ 
បេចាំ ឆ្នាំ ធៀប នឹង គេឿង ចកេ 
មា៉ាស៊ូត ធម្មតា»។

កំពង់ផេ ស្វយ័ត កេុង ភ្នំពេញ 
(PPAP)  បាន រាយ ការណ៍ ពី 
បេត ិបត្ត ិការ អាជវី កម្ម ល្អ បេសើរ 
នៅ ឆមាសទី១  ឆ្នាំនេះ ទោះបី  
ផល ប៉ះពាល់  ពី  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កំពុង បង្កមាន ឥទ្ធិពល ទៅ លើ 
សកម្ម ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម នៅ ក្នុង 
តំបន់ និង អន្តរជាតិ ក៏ ដោយ។

PPAP បាន កត់តេ  បេក់ ចំ-
ណលូ ១២,៨៦៧ លាន ដលុា្លារ 
នៅ ឆមាស ទ១ី កើន ឡើង ១០ 
ភាគរយ ធៀប នឹង ១១, ៦៩២ 
លាន ដុលា្លារ ក្នុង រយៈ ពេល ដូច- 
គា្នា កាល ពី ឆ្នាំ មុន។

កេុម ហ៊ុន នេះ ក៏ បាន កត់តេ 
កំណើន  នេ បេក់ ចំណេញ ដុល  
១៤ ភាគរយ ពី ៧, ៨០១ លាន 
ដុលា្លារ ដល់ ៨, ៩០៣ លាន 
ដុលា្លារ  នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល នេះ 
ផង ដេរ ៕  LA

តពី ទំព័រ ១...  ឆ្លង រាល ដាល 
ជងំ ឺផ្លវូ ដង្ហើម កវូដី ១៩ នងិ ការ- 
បេ បេួល បរិសា្ថាន ។  

លោក ឡងុ ឌមីង៉ ់បាន បេប ់
ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងេអាទតិេយ ថា 
ភាព អំណោយ ផល នេ សកា្តានុ-
ពល   ភមូ ិសាសេ្ត កមា្លាងំ ពលកម្ម 
ជនំាញ សមេបរូ បេប នយោ បាយ 
មាន ស្ថរិភាព ល្អ  នងិភាព ល្អបេ- 
សើរ នេ ចេបាប់ វិនិយោគ  បាន ធ្វើ 
ឲេយ វិនិយោគិន កូរ៉េ កាន់ តេ ចេើន 
ចាប ់អារម្មណ ៍ចលូ មក វនិយិោគ 
នៅ កម្ពជុា  ដេល នេះកស៏េបតាម 
គោល នយោបាយ របស់ រដា្ឋាភិ-
បាល កូរ៉េ New Southern 
policy ផង ដេរ ។ លោក បន្ថេម 
ថា បញ្ហា ជម្លាះ ផ្នេក ពាណិជ្ជ - 
កម្ម  រវាង ចិន និង អាមេរិក និង 

ការ រកី រាល ដាល   កវូដី ១៩ ក ៏ជា 
ផ្នេក  មួយ ជួយ ជំរុញ វិនិយោគិន 
កូរ៉េ ឲេយ   មក  កម្ពុជា ផង ដេរ ។

ទាក់ ទង នឹង កេុមហ៊ុន Per-
son  & People Group លោក  
បេប់ ថា បនា្ទាប់ ពី ជួប គា្នា ចេើន 
លើក  រចួ មក  ថា្នាក ់ដកឹ នា ំកេមុហ៊នុ    
បេប់ ថា ពួក គេ ចាប់ អារម្មណ៍  
ខ្លាំង ក្នុង ការ ចូល មក បើក រោង- 
ចកេ ផលិត នៅ កម្ពុជា ដើមេបី 
សមេប់ បង្កើន សមត្ថភាព ផលិត- 
កម្ម និង ការ នាំ ចេញ ទៅ កាន់ 
ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ។

លោក ថ្លេង ថា៖ «  មក ដល់ 
ពេល នេះ ខ្ញុ ំ ជបួ ជាមយួ ថា្នាក ់ដកឹ- 
នា ំកេមុហ៊ ុន នេះ  ៣ លើក រចួ មក 
ហើយ ដើមេបី ពនេយល់ ពួក គាត់ ពី 
ឱកាស  សកា្តានុពល និង ភាព- 

អណំោយ ផល នេ ចេបាប ់វនិយិោគ  
នៅ កម្ពុជា។ ពួក គេ ចាប់ អារម្ម-
ណ៍ ខ្លាំង ចំពោះ កម្ពុជា»។ 

បើយោង តាម លោក ឌីម៉ង់ 
បច្ចុបេបន្ន កេុមហ៊ុន  Person  & 
People Group កពំងុ ដណំើរ- 
ការ ផលិត ឧបករណ៍ ទាំង  នេះ  
ក្នុង បេទេស កូរ៉េ ផ្ទាល់ តេ ម្តង ។ 

លោក លមឹ ហេង អនបុេធាន 
សភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា បាន 
និយាយថា  កូរ៉េ និង  ជប៉ុន ជា 
បេទេស   បេហាក ់បេហេល គា្នា គ ឺ
មនុ នងឹ ចលូ ទៅ បណ្ដាក ់ទនុ នៅ 
បេទេស  ណ ពួក គេ តេង   សិកេសា 
យា៉ាង លម្អិត ទៅ លើ សា្ថាន ភាព 
នយោបាយ នងិ ចេបាប ់វនិយិោគ 
ខណៈ បច្ចបុេបន្ន  កម្ពជុា  ជា បេទេស  
ទទួល បាន  ភាព អនុគេះ ផ្នេក 
ពន្ធ សមេប់ ការ នាំ ចេញ  ទៅ   

ទផីេសារ ធំៗ   ដចូ ជា   អាមេរកិ អរឺ៉បុ 
នងិ  ចនិ ។ លោក បានបន្ត ថា ការ-  
បណ្ដាក ់ទនុ នៅ កម្ពជុា ព ីសណំក ់ 
កេុម ហ៊ុន បរទេស អាច  ធ្វើ ឲេយ   គេ 
ទទលួ បាន  បេក ់ចណំេញ កាន-់ 
តេ ចេើន ខណៈ បេក ់ឈ្នលួពល- 
កម្ម ក៏ មាន តម្លេ ថោក ផង ដេរ ។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « នា រយៈ- 
ពេល  ចុង កេយ នេះខ្ញុំ សង្កេត 
ឃើញ  ចំនួន កេុមហ៊ុន កូរ៉េ ចូល 
មក វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា   កើន- 
ឡើង ជា លំដាប់លើ គេប់ វិស័យ 
ពិសេស វិស័យ កសិកម្ម »។ 

យោង តាម សា្ថាន ទូត កម្ពុជា 
បេចាំ នៅ  កូរ៉េ បច្ចុបេបន្ន ការ វិនិ-
យោគ ផ្ទាល ់របស ់ករូ៉េ នៅ កម្ពជុា 
(FDI) មាន តម្លេ ជាង ៤,៤៧ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ ស្មើ នឹង កេុម- 
ហ៊ុន  ជាង ២០០ ៕ 

កុ្មហុ៊ន Person & People Group...

ម៉េ គុណមករា

ភ្នពំេញៈ សមា គម ធនាគារ  នៅ 
កម្ពុជា (ABC) តំណង ដោយ 
លោក អុនិ ចានន់ ី នងិ សភាពា-
ណិជ្ជ កម្ម  អាមេរិកបេចាំ កម្ពុជា  
(AmCham) តំណង ដោយ 
លោក Allen Tan កាល ពីថ្ងេ 
ពេហសេបតិ៍ កន្លងទៅ នេះ    បានចុះ  
អនុសេសរណៈ នេ  ការ យោគ យល់  
(MoU)ផ្តាត លើ ការ អនុវត្ត 
គោល ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ  បេកប- 
ដោយ ស្ថរិភាព នៅ ក្នងុ សហគមន ៍ 
អាជីវ កម្ម  កម្ពុជា ។

លោក ហេង  កយ  អ្នក គេបគ់េង  
ទូទៅ នេ សមា គម ធនាគារ  នៅ 
កម្ពជុា (ABC)បាន នយិាយ ថា 
ចាប់ តាំងពី សមា  ជិក ទាំងអស់ 
របស ់ ABC  អនវុត្ត គោល ការណ ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ បេកប ដោយ ស្ថិរភាព  
បាន ធ្វើ ឲេយ AmCham  មាន ការ- 
ចាប ់អារម្មណ ៍ចង ់អនវុត្ត ជាមយួ  
សមាជិក របស់ ពួកគេ ដេរ។

លោក ថ្លេងថា ៖« AmCham 
ពតិ ជា គាទំេ ដល ់ការ អនវុត្ត ហរិញ្ញ-
វត្ថ ុបេកប ដោយ ស្ថរិភាព  របស ់យើង  
ក្នងុ ចណំោម  សមាជកិ  របស ់យើង  

ដូច្នេះ ជាមួយ នឹង MoU នេះ  ពួកគេ 
នឹង អនុវត្ត វា ជាមួយ សមាជិក 
ទាងំអស ់របស ់ពកួ គេ ។ ជាមយួ 
គា្នា នេះ ដេរ  សមាគម ទាងំ២ ក ៏នងឹ  
រៀបច ំ សកិា្ខា សាលា រមួគា្នា  ក្នងុ ការ-  
ផេសព្វផេសាយ  ហរិញ្ញ វត្ថ ុបេកប ដោយ  
ស្ថិរភាព តាមបណ្ដា  ខេត្ត  នានា 
ដើមេបី បង្កើន ការ យល់ ដឹង  »។  

 លោក  Allen Tan បាន 
បេប ់ ភ្នពំេញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា MoU នេះ 
នឹង លើក កម្ពស់ កិច្ចសហ បេតិ-
បត្តិ ការ រវាង សមាគម  ទាំង ២ 
ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដំណើរ-
ការ បេកប ដោយ ស្ថិរភាព ។   

លោក បន្ថេម  ថា កតា្តា នរិន្តរភាព  

បាន កា្លាយ ជា  វមិាតេ របស ់ កេមុហ៊នុ  
ដ៏ សំខន់ ខ្លាំង បំផុត ទូទាំង ពិភព - 
លោក ជាពិសេស កេុមហ៊ុន 
អាមេរិក ។  

 លោក ថ្លេង ថា ៖« ស្ថិត កេម 
MoU នេះ  យើង នឹង ធ្វើ ការងារ 
រួមគា្នា ជាមយួ  ABC  នងិ សមាជកិ  
របស់ យើង ក្នុង ការ ដំណើរការ 
ពេតឹ្ត ិការណ ៍នានា  ដចូជា សកិា្ខា- 
សាលា  ដើមេបី  ជួយ កេុមហ៊ុន 
យល់ ដឹង ពីរ បៀប ក្នុងការ ដាក់ 
បញ្ចូល  ហិរញ្ញវត្ថុ បេកប ដោយ 
និរន្តរ ភាព  ទៅក្នុង  គំរូ អាជីវ កម្ម 
របស់ ពួកគេ »។

លោក Allen  បន្ថេម  ថា ៖ 

« យើង មាន កេុមហ៊ុន ជាចេើន 
នៅ ក្នងុ វសិយ័ ធនាគារ  ប៉នុ្តេ  មនិ 
ទាន់ កា្លាយជា ធនាគារ អាមេរិក 
ពេញលេញ នោះ ទេ ។ ពិត 
ហើយ  យើង ចង់  មើល ឃើញ 
តំណង ដ៏ពេញ លេញ របស់ 
ធនាគារ អាមេរិក  ហើយ ខ្ញុំ គិត 
ថា  វា អាសេ័យ លើ កតា្តា វេលា។ 
កេុមហ៊ុន អាមេរិក ភាគ  ចេើន 
បេតិ បត្តិការ នៅ ក្នុង បេទេស 
កម្ពុជា  បាន បងា្ហាញ ភាព ពេញ- 
ចិត្ត ជាមួយ នឹង សេវា របស់ 
វិស័យ ធនាគារ នេះ»។ 

 របាយការណ ៍NBC ឆ្នា ំ២០១៩  
បងា្ហាញ ថា បេទេស កម្ពុជា មាន 
ធនាគារ ពាណិជ្ជ ៤៦  ធនាគារ  
ឯកទេស ១៥ នងិ  គេឹះសា្ថាន  មកីេ-ូ
ហិរញ្ញ វត្ថុ (MFIs)៨២ ពេម- 
ជាមួយ បេតិ បត្តិករ ឥណទាន 
ជនបទ ២៤៨  កេុមហ៊ុន ភតិ- 
សនេយា ១៥ និង កេុមហ៊ុន ផ្ដល់ 
សេវា ទូទាត ់២០។   

ផល បតេ កម្ចី របស់ ធនាគារ  
បាន កើន ឡើង ដល ់ ២៤, ៥ ពាន ់
លាន ដុលា្លារ   រីឯ  បេក់ បញ្ញើ  មាន  
២៥, ៥ ពាន់ លាន  ដុលា្លារ  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៩៕ LA 

 គោលការណ៍ ស្ថរិភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ នឹង តូ្វ ពងី្ក 

លោក អុិន ចាន់នី(ឆ្វេង)  ចុះ  MoU ជា មួយ លោក Allen Tan។ សហ ការី



តើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីខ្លះ
សម្រប់ការបោះផ្រសាយនិង
ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ
ក្នុងទីផ្រសារគោលនិងទីផ្រសារ
កំណើន?

ដើមប្ីឆ្លើយតបទៅនងឹការរកីចម្ើន
ន្ស្ដ្ឋកិច្ចសកលការពង្ីកប្តិ-
បត្តិការអាជីវកម្ម និងការបង្កើន
ចណំ្កទផីស្ារបានកា្លាយទៅជាយទុ្ធ-
សាស្ត្ចម្បងរបស់ក្ុមហ៊ុន។ដើម្បី
គាទំ្នវូសកម្មភាពទាងំន្ះការស្វង្- 
រកដើមទុនឬហិរញ្ញប្បទានបន្ថ្មជា
កត្តាអាទិភាពដ្លក្ុមហ៊ុនត្ងត្
យកចិត្តទុកដាក់។ក្ុមហ៊ុនអាច
ទទួលបានដើមទុនឬហិរញ្ញប្បទាន
បន្ថ្មតមរយៈមធ្យោបាយជាច្ើន
ដ្លក្នុងនោះការបោះផ្សាយលក់
មូលបត្ជាសាធារណៈជាជម្ើសដ៏
ល្អនងិមានបស្ទិ្ធភាពក្នងុការទទលួ- 
បានហរិញ្ញបប្ទាន។កព្ីទទលួបាន
ដើមទុនបន្ថ្មដើម្បីគាំទ្ដល់ការ-
អភិវឌ្ឍនាព្លអនាគតនិងក្នុង
គោលដៅពង្ឹងរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន
ក្ុមហ៊ុនក៏អាចទទួលបានអត្ថប្-
យោជន៍ជាច្ើនពីការបោះផស្ាយលក់
មូលបត្ជាសាធារណៈដូចជាអាច
ទទួលបានដើមទុនរយៈព្លវ្ងក្នុង
ទំហំធំ និងដ្គូវិនិយោគបន្ថ្មទាំង
ក្នងុនងិកប្ទ្ស្,បង្ចក្ហាន-ិ
ភយ័,ជយួក្មុហ៊នុឱយ្មានអភបិាល-
កិច្ចល្អ និងការគ្ប់គ្ងប្សើរជាង
មុន,ជួយបង្កើនតម្ល្ក្ុមហ៊ុននិង
ជយួបើកចហំក្មុហ៊នុឱយ្សាធារណ-
ជនបានសា្គាល់អាចចូលរួមវិនិយោគ,
ទាក់ទាញនិងថ្រក្សាបុគ្គលិកដ្ល
មានសមត្ថភាព,ផ្ដល់សន្ទនីយភាព
ដល់ភាគហ៊ុនិកនិងបង្កើនក្រ្ដិ៍ឈ្មោះ
របស់ក្ុមហ៊ុនផងដ្រ។

ការបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រជា
សាធារណៈសំដៅដល់ដណំើរការន្
ការប្មូលដើមទុនឬទទួលបានហិ-
រញ្ញប្បទានពីវិនិយោគិនសាធារណៈ
ដ្លកើតច្ញពីការបោះផ្សាយលក់
មលូបត្កម្មសទិ្ធិឬមលូបត្បណំលុ
ជាសាធារណៈ។ការបោះផ្សាយលក់
មូលបត្លើកទី១ត្ូវបានគ្ឱ្យ
ឈ្មោះថាជាការបោះផស្ាយលក់មលូ-
បត្ជាសាធារណៈលើកដំបូង។
បច្ចុប្បន្នន្ះនៅក្ុមហ៊ុនផ្សារមូល-
បត្កម្ពុជាមានទីផ្សារ២ប្ភ្ទគឺ
ទីផ្សារសម្ប់ជួញដូរមូលបត្
កម្មសិទ្ធិ និងទីផ្សារសម្ប់ជួញដូរ
មូលបត្បំណុលដោយឡ្កនៅក្នុង
អត្ថបទន្ះនងឹបង្ហាញត្ទផីស្ារមលូ- 
បត្កម្មសិទ្ធិត្ប៉ុណ្ណោះ។

ទីផ្សារមូលបត្កម្មសិទ្ធិត្ូវបាន
បង្ចក្ជា២បភ្ទ្គឺទផីស្ារគោល
(MainBoard)និងទីផ្សារកំណើន
(GrowthBoard)។ ទីផ្សារគោល
ជាទីផ្សារដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើង
មុនគ្នៅក្ុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្
កម្ពុជា។ទីផ្សារន្ះអនុញ្ញាតឱ្យ
ក្ុមហ៊ុនដ្លមានមូលធនភាគហ៊ុ-

និក៣០ប៊ីលានរៀល(ប្ហ្ល
៧,៥លានដុលា្លារអាម្រិច)អាចធ្វើ-
ការចុះបញ្ជីលក់មូលបត្បានដ្ល
បច្ចុប្បន្នន្ះមានក្ុមហ៊ុនចំនួន៧
បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្កម្មសិទ្ធិ
របស់ខ្លួនដ្លក្នុងនោះមានធនាគារ
ចំនួន១។
សម្ប់ទីផ្សារកំណើនសំដៅដល់

ទីផ្សារដ្លផ្ដល់ឱកាសឱ្យសហ-
គ្សធុនតូចនិងមធ្យម(SMEs)
និងក្ុមហ៊ុនសកា្ដានុពលអាចស្វ្ង-
រកដើមទុនឬហិរញ្ញប្បទានបន្ថ្មពី
សាធារណជនបាន។ដោយយោង
តមទិន្នន័យរបស់ក្សួងឧស្សាហ-
កម្មនងិសបិប្កម្មគតិត្មឹឆ្នាំ២០១៩
ចំនួនសហគ្សអាជីវកម្មសរុបនៅ

កម្ពុជាមានប្មាណ៥១០.០០០
ដ្លក្នុងនោះជាង៩០%ជាសហ-
គ្សធុនតូចនិងមធ្យម(SMEs)
ដ្លមានដើមទុនយ៉ាងច្ើនត្ឹម
៥០០,០០០ដុលា្លារ។
ជាក់ស្ដ្ងក្ុមហ៊ុនប្ភ្ទន្ះ

មានការលំបាកក្នុងការទទួលបាន
ដើមទុនឬហិរញ្ញប្បទានបន្ថ្មដើម្បី
គាំទ្ដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួន។ដោយពិនិត្យឃើញអំពីសកា្ដា-
នុពលន្កំណើនរបស់សហគ្ស
ទាំងន្ះនិងដោយមើលឃើញពី
បញ្ហាប្ឈមក្នុងការទទួលបាន
ដើមទុនបន្ថ្មដើម្បីពង្ីកអាជីវកម្ម
គណៈកម្មការមូលបត្កម្ពុជាបាន
កស្ម្លួលក្ខខណ្ឌតមូ្វន្ការបោះ- 
ផ្សាយលក់មូលបត្កម្មសិទ្ធិជាសា-
ធារណៈដើមបី្ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សហ- 
គ្សធុនតូចនិងមធ្យមអាចធ្វើការ
កៀរគរដើមទុនពីសាធារណជន៕

ល.រ. ទីផ្សារគោល ទីផ្សារកំណើន

១ ត្រូវជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត(PLC)ឬជានីតិបុគ្គលប្រតិស្រុត

២

ត្ូវមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្វត្តិសាស្ដ្ និង/ឬរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុប្វត្តិសាស្ដ្រួម រយៈព្ល២ឆ្នាំន្ឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្យ
ដ្លត្ូវធ្វើសវនកម្មស្បតមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានន្
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។

ត្ូវមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្វត្តិសាស្ដ្ និង/ឬរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវត្ថុបវ្ត្តសិាស្ដ្រមួរយៈពល្១ឆ្នាំន្ឆ្នាសំារពើពន្ធចងុកយ្
ដ្លត្ូវធ្វើសវនកម្មស្បតមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានន្
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។

៣
ត្រវូមានមលូធនភាគហ៊ុនកិ(Shareholder'sequity)យ៉ាងតចិ៣០
ប៊ីលានរៀល(ប្រហ្រល៧,៥លានដុលា្លារអាម្ររិក)។

ត្រូវមានមូលធនភាគហ៊ុនិក(Shareholder'sequity)យ៉ាងតិច
២ប៊ីលានរៀល(ប្រហ្រល០.៥លានដុលា្លារអាម្ររិក)។

៤

ត្ូវមានប្ក់ចំណ្ញសុទ្ធ(NetProfit)យ៉ាងតិច២ប៊ីលានរៀល 
(ប្ហ្ល០.៥លានដុលា្លារអាម្រិក)ន្ឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្យនិង
៣ប៊ីលានរៀល(ប្ហ្ល០.៧៥លានដុលា្លារអាម្រិក)សម្ប់
រយៈព្ល២ឆ្នាំចុងក្យ។

ត្ូវមានប្ក់ចំណ្ញសុទ្ធ (NetProfit)នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ
ចុងក្យឬមានលំហូរសាច់ប្ក់មកពីសកម្មភាពប្តិបត្តិការ
វិជ្ជមាននិងមានអត្ចំណ្ញដុលយ៉ាងហោចណាស់១០%។

៥ ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មស្របតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិជាធរមាន។

៦
ត្វូមានសកម្មភាពធរុកចិ្ចសប្នងឹផលបយ្ោជន៍ន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុារមួទាងំផ្ដល់ផលបយ្ោជន៍ដល់សដ្្ឋកចិ្ចសង្គមនងិធានានរិន្តរភាព
ប្តិបត្តិការធុរកិច្ច។

៧ ត្រូវទទួលបានការបញ្ជាក់ជាមុនពីទីផ្រសារមូលបត្រប្រតិស្រុតពីលទ្ធភាពអាចចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ។

៨ ត្ូវមានឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មាន(DisclosureDocument)។
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រៀបរៀងដោយ៖គណៈកម្មការមូល-
បត្រកម្ពជុានាយកដា្ឋានគ្រប់គ្រង
ការបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រ
អុីម្រល៖issuance@secc.gov.kh  
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ចំនួនអ្នកស្លាប់ដ យស រទឹកជំនន់ខ្លាំងន 
ប៉ាគីស្ថានកើនឡើងរហូតដល់១៣៤នាក់

កងកម្លាំងឥណ្ឌាបើកការបញ់ប្រហ រនិងឧស្ម័ន-
បង្ហូរទឹកភ្ន្រកទៅលើក្រុមមូស្លីមនតំបន់កាស្មៀរ

ក្រុងអុីស្លាម៉ាបាដៈ  អាជ្ញា ធរ គ្រប់ គ្រង គ្រះ-
មហន្ត រាយ ជតិ  របស់ ប្រទ្រស ប៉ាគី ស្ថាន 
(NDMA)  បន ថ្ល្រង នៅ ក្នងុ របយ ការណ ៍មយួ ថា  
ចំនួន អ្នក ស្លាប់ ដោយ សរ ភ្លៀង ធ្លាក់ ខ្លាំង  ដ្រល 
បន កពំងុ វាយ ប្រហារ ប្រទ្រស ប៉ាគ ីស្ថាន  នៅ ក្នងុ 
តបំន ់ដាច ់ដោយ ឡ្រក ព ីគ្នា  ចាប ់តាងំ ព ីខ្រ មថិនុា 
កន្លង ទៅ  បន កើន ឡើង រហតូ ដល ់ចនំនួ ១៣៤- 
នាក់  នៅ ក្នុង ប្រទ្រស ន្រះ ។ 

 ការ ច្រក រំល្រក ទិន្ន ន័យ  អំពី ចំនួន អ្នក ស្លាប់  
ចាប ់ព ីថ្ង្រ ទ ី១៥  ខ្រ មថិនុា  រហតូ ដល ់ថ្ង្រ ទ ី២៩  ខ្រ 
សហីា  នៅ លើ វ្រប សយ របស ់ខ្លនួ  អាជ្ញាធរ  បន 
ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ថា  ក្រមុ អ្នក ជួយ សង្គ្រះ នងិ 
ប្រតិបត្តិការ ផ្តល់ ជំនួយ  ត្រូវ បន កំពុង ធ្វើ ឡើង  
នៅ ក្នុង តំបន់ រង ផល ប៉ះ ពាល់ មួយ ចំនួន  របស់ 
ការយិា លយ័ ទនំាក ់ទនំង រដា្ឋាភ ិបល  យោធ នងិ 
ក្រុម អង្គការ ក្រ រដា្ឋាភិ បល ។ 

 អាជ្ញាធរ  បន ថ្ល្រង ថា  នៅ ខ្រត្ត ហ្គី ប៊ឺរ  ប៉ាក់-
ទនុហ ៍វា៉ា  ត្រវូ បន រង ការ វាយ ប្រហារ យា៉ាង អាក្រក ់
បំផុត  ជ ទី ដ្រល មនុស្រស ចំនួន ៤៨ នាក់  បន 
ស្លាប់  និង ៤២ នាក់ ផ្រស្រង ទៀត  រង របួស នៅ ក្នុង 
ឧប្របត្តហិ្រត ុទាក ់ទង ទៅ នងឹ ភ្លៀង ធ្លាក ់យា៉ាង ខ្លាងំ 

នៅ ទី នោះ ។ 
ចំណ្រក ឯ  រដ្ឋ មន្ត្រី  គឺ លោក សុីនហ៍សុីយីដ       

ម៉ូ រា៉ាដ  អាលី ស្រសាហ៍  បន ថ្ល្រង ប្រប់ សន្និសីទ   
សរ ព័ត៌ មាន មួយ  កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ថា  មនុស្រស 
ចំនួន ៨០ នាក់  បន ស្លាប់  ដោយ សរ ភ្លៀង ធ្លាក់ 
ខ្លាងំ នៅ ក្នងុ ខ្រត្ត នោះ  ដោយ មានអ្នក ស្លាប ់ ចនំនួ 
៤៧ នាក់  នៅ ក្នុង ខ្រត្ត ន្រ រដ្ឋ ធនី ការា៉ាជី ត្រ មួយ 
ប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក បន ថ្ល្រង ថា  ភ្លៀង បន ធ្លាក់ ក្នុង កម្រិត 
កម្ពស់ ៦០៤ មិលី ្លម៉្រត្រ  ត្រូវ បន គ្រ កត់ ត្រ នៅ 
ក្នុង ទី ក្រុង ការា៉ាជី ៕Xinhua/SK

ក្រុងស្រុីណាហ្គារៈ  សក្រសី ជច្រើន បន 
និយាយ ថា  កង កមា្លាំង ឥណ្ឌា បន បើក ការ បញ់ 
ប្រហារ  ជ មយួ កា ំភ្លើង ខ្ល ី នងិ ឧស្មន័ បង្ហរូ ទកឹ ភ្ន្រក 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍  ទៅ លើ ការ  ដង្ហ្រ ក្របួន មួយ របស់ 
ក្រុម មូ ស្លីម ជ ច្រើន រយ នាក់  នៅ ក្នុង តំបន់ 
កាស្មៀរ  ពោរ ព្រញ ទៅ ដោយ បញ្ហា ជ ច្រើន  
ដោយ បន បង្ក  ឲ្រយ មនុស្រស រាប់ សិប នាក់ រង របួស  
ដ្រល ពួក គ្រ មិន បន អើ ពើ ទៅ នឹង បម្រម មួយ  
ហាម ប្រម មិនឲ្រយប្រមូល ផ្តុំ សសនា ។ 

 អាជ្ញាធរ ឥណ្ឌា  បន ដាក់ បម្រម ជ ថ្មី  កាល-
ពីថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍ ក្រយ ពី ប៉ះ ទង្គិច ជ មួយ ក្រុម-

ម ូស្លមី  ដ្រល ចង ់រៀប ច ំឲ្រយ មាន ការ ប្រមលូ ផ្តុ ំតាម 
ប្រប សសនា  សម្រប ់ថ្ង្រ បណុ្រយ ដ ៏ពសិដិ្ឋ មហូារ- 
រា៉ាម របស់ ពួក គ្រ ។ 

លោក ចាហា្វាង  អាល ី ជ សក្រស ីមា្នាក ់ បន ប្រប ់
កាស្រត AFP ថា  ការ ប្រមូល ផ្តុំ គ្នា នោះ  បន 
ចាប់ផ្តើម នៅ ក្នុង តំបន់ ប៊ឺ មី ណ  នៅ ជយ ក្រុង 
សខំន ់ស្រុណី ហា្គារ  ដ្រល កង កមា្លាងំ រដា្ឋាភបិល  
បន បង្ហាញ វត្ត មាន យា៉ាង ច្រើន សន្ធឹក សនា្ធាប់  
នៅ ទី នោះ ។ 

លោក អាលី និង មនុស្រស ផ្រស្រង ទៀត  ដ្រល បន 
ឃើញ ការ ប៉ះ ទង្គិច ជ ច្រើន លើក  បន និយាយ 
ថា  ក្រមុ កង កមា្លាងំ សន្ត ិសខុ  បន បញ ់កា ំភ្លើង ខ្ល ី
នងិ ឧស្មន័ បង្ហរូ ទកឹ ភ្ន្រក  ដើម្របី បបំ្រក ការ ប្រមលូ-
ផ្តុំ របស់ ពួក គ្រ នោះ ។ 

 សក្រសី ផ្រស្រង ដទ្រ ទៀត  គឺ លោក អុីហ្គ បល់-
អាហ៍ ម៉្រដ បន ថ្ល្រង ថា ៖« កង កមា្លាំង សន្តិ សុខ 
ឥណ្ឌា  បន បញ់ ទៅ លើ ហ្វូង បតុករ  ដ្រល បន 
ធ្វើ ឡើង ជ លក្ខ ណៈ ទ្រង ់ទ្រយ ធំ  ដោយ សន្តិ វិធី  
ហើយ នៅ ក្នុង នោះ មាន ក្រុម ស្ត្រី ចូល រួម  ដ្ររ » ។ 

 យោង តាម សក្រស ីបន ឲ្រយ ដងឹ ថា  មនសុ្រស យា៉ាង-
តិច ៤០ នាក់  បន រង របួស ៕AFP/SK ទិដ្ឋភាពទឹកជំនន់នៅមជ្រឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្រងុការ៉ាជី។AFPក្រមុអ្នកតវ៉ាកាស្មៀរប៉ះទង្គចិជាមួយកងកម្លាងំឥណា្ឌា។AFP

តពីទំព័រ១...សកល- 
វទិ្រយាលយ័ សនួឌ ូសុតី  រា៉ាចាបត 
ឬ  Suan Dusit Poll។ 

ការ ស្ទងម់ត ិនោះ  ត្រវូ បន ធ្វើ 
ឡើង ពី ចមា្ងាយ កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
២៥-២៨  សហីា ទៅ លើ មនសុ្រស 
ចនំនួ ១ ៧២៧ នាក ់ នៅទទូាងំ 
ប្រទ្រស  ដើម្របី វាស់ ស្ទង់ កង្វល់ 
របស់ ពួកគ្រ ជុំវិញ ស្ថានភាព 
នយោបយ  ស្រដ្ឋ កិច្ច  និង 
សង្គម នា ព្រល បច្ចុប្របន្ន។ 

 អ្នកឆ្លើយ តប ទាំង អស់  ត្រូវ- 
បន អនុញ្ញាត ឲ្រយ ផ្តល់ ចម្លើយ 
លើស ពី១  ចំពោះ សំណួរ  ដ្រល 
ត្រូវ បន គ្រចោទ សួរ   ។ 

ទាកទ់ង នងឹ ស្ថានភាព នយោ- 
បយ ៧៥ ភាគ រយ ន្រ អ្នក ឆ្លើយ- 
តប ទំាង នោះ  បន និយាយ ថា 
ពកួគ្រ មាន ការព្រយួ បរម្ភ ជុវំញិ 
ជម្លាះ នយោ បយ  ដ្រល កំពុង 
បន្ត ន្រះ  ៦៦ ,២៤ភាគរយ លើក- 
ឡើង ពី ការ ទិញ នាវា មុជទឹក  
៥៩,៨១ ភាគរយ លើក ឡើង- 
ពី ការបំភិត បំភ័យ ប្រជជន 
៥៨, ៨៩ ភាគរយ លើក ឡើង ពី 

ជបួ ជុ ំនយោបយ  នងិ ៥៤ ,៣ ៧   
ភាគរយ លើក ឡើង ពី ការ ធ្វើ 
វិសោធន កម្ម រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ។ 

ចំពោះ ស្ថាន ភាព ស្រដ្ឋ កិច្ច  
៨០,៧៨ ភាគ រយ បន និយាយ 
ថា ពួក គ្រ  ព្រយួ បរម្ភ អំពី បំ- 
ណុល  ៧៦, ៧៨ ភាគ រយ ថា 
តម្ល្រ ទំនិញ ខ្ពស់  ៧៤ ,៦៤ភាគ- 
រយ បរម្ភ អំពី ភាព គ្មាន ការងរ ធ្វើ  
៦៧,៥២ភាគ រយ លើក ឡើង ពី 
ការ នំា ច្រញ ធ្លាក់ ចុះ  ៦៧, ៣៤ 
ភាគរយ  និយាយ ថា  ជីវភាព - 
រស់ នៅ ក្នងុ អំឡុង ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
មានការ លំបក យា៉ា ង ខ្លាងំ។     

ចំពោះ ស្ថានភាព សង្គម វិញ 
៨៣,៥៦ ភាគរយ  មាន ការ- 
ព្រួយ បរម្ភ  អំពី ពុករ លួយ 
៦៤,១៤ ភាគរយ  មាន កង្វល់ 
អំពី សុខភាព និង អនាម័យ   
ដោ យសរ ជំងឺ រាតត្របាត កូវីដ- 
១៩ និង ៦២ ,០២ ភាគ លើក- 
ឡើង ពី ការ គំរាមកហំ្រង នៅក្នងុ 
សង្គម  ៦១,៩៦ ភាគ រយ លើក- 
ឡើង អពំ ីភាព អយតុ្តធិម ៌នៅ ក្នងុ 
ប្រព័ន្ធ តុលាការ  (ជពិស្រស 

ករណី បុក ហើយ រត់ របស់ កូន- 
ចៅ ន្រក្រុម ហ៊ុន RedBull និង 
៥៥,៨៨ ភាគ រយ  បរម្ព អពំ ីទកឹ 
ជំនន់។ 

ចណំ្រកប៉លូសិ មាន ផ្រនការ 
ចោទ ប្រកាន់ ក្រុម សកម្មជន 
គំទ្រ ប្រជធិបត្រយ្រយ  ដ្រល 
បន បង្ក ឲ្រយ មាន ភាព  ចលាចល 
ក្នុង ការ គំទ្រ សហស្រវិក របស់ 
ពួក គ្រ កាល ពី ថ្ង្រ សុក្រ ។ 

ក្រុម អ្នក គំទ្រ របស់ ក្រុម - 
សកម្មភាព ប្រឆាំង រដា្ឋាភិបល  
ដ្រល បន មក ដល់ ប៉សុ្តិ៍ ប៉លូសិ 
Samran Ra t ដើម្របី ឲ្រយ ដឹង ពី 
ការ ចោទ ប្រកាន់  ដ្រល កើត 
ច្រញ ព ីការ ជបួ ជុ ំមយួ កាល ព ីថ្ង្រ 
ទី ១៨  ខ្រ កក្កដា  បន ទមា្លាយ 
របំង បិទ ផ្លូវ ជច្រើន របស់ 
ប៉ូលិស  និង មា្នាក់ បន គប់ កំប៉ុង 
ថា្នា ំលាប ផ្ទះ ដាក ់ប៉លូសិ  ដោយ 
និយាយ ថា  វាគឺ  ជ ទម្រង់ ន្រ 
សិល្របៈ ដ្រល ត្រូវ បន គ្រ ប្រើ- 
ប្រស់  ដើម្របី ប្រតិកម្ម ប្រឆាំង 
នឹង អាជ្ញា ធរ ដ្រល កំពុង គំរាម - 
កំហ្រង ពួក គ្រ។ 

ក្រុម អ្នក គំទ្រ បន ទមា្លាយ  
ផ្លូវ ចូល ទៅ កាន់ បរិវ្រណ ប៉ុស្តិ៍ 
ប៉ូលិស  ដោយ បន ជួបជុំ គ្នា ពី 
ក្រយ ជណ្តើរ ចូល ច្រកមុខ 
ខណៈ ក្រមុ សកម្មជន  បន ចលូ 
ទៅ ក្នុង អគរ  ដើម្របី ដឹង ពី ការ 
ចោទប្រកាន់ នានា។ 

អ្នក ចម្រៀង  អ្នក និពន្ធ បទ- 
ចម្រៀង លោក Chaiamorn- 
Kaewwiboonpan  ដ្រល គ្រ 

ស្គាល់ ថា  គ្រប់គ្រង ក្រមុ ភ្រ្លង Bot-
tom Blues គឺ ជ អ្នក ដ្រល គប់ 
ដប ថា្នាពំណ៌ ខៀវ ដាក់ បូ៉លិស ។ 

នៅ ក្នងុ ឃ្លបី វដី្រអ ូមយួ លោក 
ត្រវូ បន គ្រ ឮ នយិាយ ថា៖«ន្រះ 
មិន ម្រន ជ ការ គំរាម កំហ្រង 
ទ្រ។  ប្រសិន បើ អ្នក បន្ត បំភិត- 
បភំយ័ ពកួ យើង  យើង នងឹ បភំតិ- 
បំភ័យ អ្នក តាម វិធី សិល្របៈ»។ 

លោក Jatupat "Pai Dao- 

Din  និង សកម្ម ជន ១៤ នាក់  
ត្រវូ បន ប៉លូសិ កោះ ហៅ ដើម្រប ី
ឆ្លើយ តប ការចោទ ប្រកាន ់នានា 
ប្រឆាំង ពួកគ្រ  និង មា្នាក់ៗ  បន 
បង់ប្រក់ ធនា  នៅ ក្រ ឃុំ 
ចំនួន ២០ មឺុន បត។ 

លោក Jatupat បន នយិាយ 
ថា  សកម្ម ជន ១៥ នាក់  បន 
ទាត់ ចោល ការ ចោទ ប្រកាន់ 
ទាំង អស់នោះ ៕  BKP/PSA 

ស្ទង់មតិៈប្រជាជនថ្រភាគច្រើនមន
ការព្រយួបរម្ខ្លាងំអំពជីម្លាះនយោបយ

ម្រដឹកនំានិស្រសិតប្រហ្រល១៥នាក់ថ្ល្រងទៅកាន់អ្នកគំាទ្រនិងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសុាយអំឡុងការជួបជំុកាលពីថ្ង្រទី២៨សីហ។ AFP



រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ : បំពាក់កង់មុខ២និង១
ខាងក្រោយសម្រោប់រុញតួមុខឲ្រោយធ្វើ
ចលនាត្រោចីក្រោយានយន្តថ្មីឥតកញ្ចក់
បិទបំាងបាននំាឲ្រោយអ្នកដំណើរ៣-៤នាក់
អង្គុយលើកៅអីដ៏មានផាសុកភាព
ស្រោូបយកខ្រោយល់អាកាសនិងគយគន់
ទ្រោសភាពប្រោកបដោយសុវត្ថិភាព។
យានជំនិះន្រោះជាស្នាដ្រោបុរសជន-

ជាតិខ្ម្រោរលោកស្រោង រិទ្ធី ដ្រោលត្រោង
ដិតដាមនូវបទពិសោធលំបាករបស់
ឪពុកមា្ដាយក្នុងការប្រោើម៉ូតូដឹកកូនចៅ
និងអីវ៉ាន់សំពីងសំពោង។
លោករិទ្ធីបានរៀបរាប់ប្រោប់ភ្នពំ្រោញ-

ប៉ុស្ដិ៍ថា៖ «កាលនោះខ្ញុំប្រោហ្រោលជា
អាយុ៧-៨ឆ្នាំពកួយើងគ្មានលទ្ធភាព
ទិញឡានជិះទ្រោមានត្រោម៉ូតូ១ដ្រោល
គត់ត្រោងត្រោដឹកអីវ៉ាន់ផងខ្ញុំផងទៅ
ជាមយួ។ឃើញប្រោបន្រោះខ្ញុំគតិក្នងុចតិ្ត
មករហូតថាបើផ្រោសារម៉ូតូ២ជាប់គ្នាវ
អាចដូចជាឡានដ្រោរ»។
ក្ដីស្រោម្រោន្រោះត្រោងដក់ជាប់ក្នុងចិត្ត

របស់លោក រហូតកាលពី២ឆ្នាំមុន
លោករិទ្ធីក៏បានសន្រោសំថវិកាផា្ទាល់ខ្លនួ
គួបផ្រោសំនឹងឱកាសទទួលការឧបត្ថម្ភពី
លោកស្រោី ចាន់ថនក្នុងការសិក្រោសា
គម្រោងច្ន្រោត្រោីចក្រោយានយន្ត។
គំនិតក្រោច្ន្រោយានជំនិះក្រោអាជីព

ឯកទ្រោសរបស់ខ្លួនត្រោូវបានលោក
បញ្ជាក់ប្រោប់ថា៖ «ខ្ញុំរៀនគ្មានគ្រោូទ្រោ
ដោយមានចំណ្រោះខ្លនួឯងខ្លះនិងមើល
តាមអុីនធឺណិតខ្លះ។ខ្ញុំស្រោវជ្រោវអនុវត្ត
ជាមួយរថយន្តនិងមូ៉តូខ្លនួឯងដោះដាក់
ខ្លនួឯងចុះឡើងរហូតខ្ញុំរកឃើញអ្វីដ្រោល
ខ្ញុំត្រោវូការសម្រោប់ការបង្កើតរបស់ខ្ញុំ»។

បុរសវ័យ៣៤ឆ្នាំរូបន្រោះនិងកូនជាង
៣នាក់ទៀតបច្ចុប្រោបន្នអាចបង្កើតបាន
ត្រោីចក្រោយានយន្តចំនួន២គ្រោឿងប្រោភ្រោទ
ខុសគ្នាដ្រោលអាចដំណើរបានតាមដងវិថី
ហើយគ្រោឿងទី៣កំពុងត្រោវូបានក្រោច្ន្រោ។
យោងតាមលោករទិ្ធីត្រោចីក្រោយាន-

យន្តគ្រោឿងទ១ីនងិទ២ីមានលក្ខណៈ
ប្រោហាក់ប្រោហ្រោលគ្នាជាមួយកមា្លាំង
១១០ccនិងអាចបើកបរលើចមា្ងាយ
ប្រោហ្រោលជា៥០គីឡូម៉្រោត្រោ។
លោកពិពណ៌នាទៀតថា៖«គ្រោឿង

ទី១ន្រោះវមានទំហំធំជាងគ្រោឿងទី២
បន្តចិអាចជិះបាន៤នាក់បើដាក់លក់
នៅលើទផី្រោសារអាចថា២៥០០ដលុ្លារ។
ចំណ្រោកគ្រោឿងទី២ខ្ញុំធ្វើប្រោបជាឡាន
១បាំងកន្លះដោយវតូចជាងទី១
បន្តិចតម្ល្រោវគឺ២០០០ដុល្លារត្រោក៏អាច
ជិះបាន៣ទៅ៤នាក់ដូចគ្នា»។
បំពាក់ដោយកៅអីអង្គយុប្រោបរថយន្ត

ស្ព័រ វអាចសម្រោួលដល់អ្នកបើកបរ
មិនឲ្រោយចុករួយខ្នង ឬចង្ក្រោះ។ទោះជា
តួមានកង់៣ ហើយរាងរៅស្រោដៀង

រថយន្តក៏ពិតម្រោនត្រោយានជំនិះន្រោះ
បំពាក់ប្រោព័ន្ធ ្រហា្វាំងម៉ូតូហើយតួ
ខាងក្រោយធ្វើពីគ្រោឿងម៉ូតូសុទ្ធ។
លោកស្រោង រិទ្ធីបានអះអាងថា៖

«ខ្ញុំសកល្រោបងឡើងទលួជនួកាលមនិ
ចាំបាច់សងល្រោខផងពិស្រោសជាង
ន្រោះទៀតនោះគឺវសុីសំងតិចបើ
ប្រោៀបធៀបជាមួយឡានផ្រោស្រោងៗ»។
ខណៈត្រោចីក្រោយាន្តគ្រោឿងទី១លោក

បានចំណាយព្រោល៣ខ្រោលោក រិទ្ធី
បានបន្ថ្រោមថា៖ «ត្រោគ្រោឿងទី២ខ្ញុំ
ចំណាយត្រោឹមត្រោ១ខ្រោកន្លះប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះមានបទពិសោធខ្លះហើយពីគ្រោឿង
ទី១សម្រោប់គ្រោឿងទី៣ដ្រោលកំពុង
ដំណើរការន្រោះវិញខ្ញុំសន្មតថាត្រោឹម
២អាទិត្រោយនឹងរួចរាល់»។
ខុសប្ល្រោកពីយានជំនិះទាំង២ដ្រោល

លោកបានធ្វើរចួគ្រោឿងទ៣ីលោករទិ្ធី
គ្រោងនឹងដំឡើងកមា្លាងំមា៉ាសីុន២០០cc
ដើម្រោបីឲ្រោយអតិថិជនអាចជិះបានក្នងុចមា្ងាយ
ឆ្ងាយៗនិងឆ្លងខ្រោត្តបានផងដ្រោរ។
មុនឈានដល់ដំណាក់កាលន្រោះ

បុរសដ្រោលមានអាជីពធ្វើផ្ទះចល័ត
រូបន្រោះក៏បានរៀបរាប់ពីផលវិបាក
របស់លោកថា៖ «ជួនកាលព្រោលទៅ
ទិញគ្រោឿងបនា្លាស់ផ្រោស្រោងៗអ្នកលក់
គត់អត់ស្គាល់អត់យល់ថាយើងចង់
បានអីហ្រោតុន្រោះខ្ញុំក៏ត្រោូវកម្មង់ពី
ក្រោប្រោទ្រោសដូចជាអាម្រោរិកជាដើម។
មយួវញិទៀតគឺនៅព្រោលយើងយកទៅ
ដំឡើងវអត់ត្រោូវយើងត្រោូវប្ដូរចុះឡើង
ថវិកាក៏ត្រោូវចំណាយច្រោើន។ពួកយើង
បរាជ័យច្រោើនដងណាស់»។
បុរសដ្រោលធ្លាប់ច្ន្រោកូនអូប័រតូចនិង

កង្ហារត្រោជាក់ដាក់ក្នុងកង់៣ឥណា្ឌា
រូបន្រោះអះអាងថា គ្រោឿងបនា្លាស់សុទ្ធ
ត្រោមានគុណភាព។លោកបញ្ជាក់ថា
យានជំនិះទាំងន្រោះអាចជិះបានយូរ-
អង្វ្រោងណាស់។
ក្នងុការរៀបរាប់ពីយានជំនិះនិងតម្ល្រោ

ន្រោះជាក់ស្ដ្រោងលោកមិនទាន់បាន
ដាក់លក់នៅឡើយទ្រោដោយគ្រោឿង
ទី១លោកបានប្រោគល់ឲ្រោយលោកឧក-
ញ៉ាដ្រោលបានឧបត្ថម្ភថវកិាផលតិនងិ

គ្រោឿងទី២នៅជាមួយឪពុករបស់លោក។
យា៉ាងណាមិញលោក រិទ្ធីបាន

ប្រោប់ថា៖«ត្រោខ្ញុំមានអតិថិជនទាក់ទង
មកហូរហ្រោ។ អ្នកខ្លះថ្រោមទាំងកក់
លយុទកុមនុទៀតត្រោខ្ញុំមនិទទលួ។ខ្ញុំ
ថាបើរចួរាល់ព្រោលណាគត់មកមើល
សិនបើព្រោញចិត្តចាំយកចុះ»។
ឆ្លើយតបនងឹស្នាដ្រោក្រោច្ន្រោយានជនំិះ

ទាំងន្រោះមហាជនដ្រោលបានប្រោទះ
ឃើញតាមបណា្ដាញសង្គម អ្នកខ្លះក៏
ផ្ដល់យោបល់ឲ្រោយរបូលោកបន្ថ្រោមកៅអី
ឬបង្អួចកញ្ចក់ផ្រោស្រោងៗ។
លោកក៏បានព្រោយាយាមក្រោច្ន្រោតម្រោូវ

តាមអតថិជិនដ្រោរត្រោចណំចុខ្លះលោក
ពន្រោយល់ថា៖«ថ្វដី្រោបិតថាជាអ្នកក្រោច្ន្រោម្រោន
ត្រោខ្ញុំក៏មនិអាចតម្រោវូតាមពកួគត់ទាងំ-
អស់ដ្រោរព្រោះខ្លះវមិនត្រោូវស្តង់ដាឬ
ការកំណត់របស់វបានហើយខ្ញុំក៏
ពន្រោយល់ពួកគត់តាមនោះ»។
សម្រោប់តម្ល្រោលក់លោកនឹងព្រោយាយាម

ធ្វើឲ្រោយសមស្រោបនឹងជីវភាពប្រោជាជន
ខ្ម្រោរក្នងុតម្ល្រោប្រោមាណ២០០០ដុល្លារ៕

បុរសខ្មែរជោគជ័យច្នែតែចីកែយានយន្តរាងឡូយ២គែឿង
បោះជំហានផលិតធ្វើយានទី៣តម្លែបែមាណ២០០០ដុល្លារ

តេីចកេយានយន្ត  ទី១ ដេល លោក សេង រិទ្ធី បាន ច្នេ ដោយ បេើរយៈពេល ៣ខេ  ។ រូបថតសហការី

រូបភាពគមេង  យានជំនិះ ទី៣ ដេល លោក គេង នឹង ច្នេ ។ រូបថតសហការី យានជំនិះ កេច្នេ លើកទី២ មានទំហំ តូច ជាងមុន។ រូបថតសហការី

យានជំនិះ បំពាក់ កង់២ខាង មុខ កង់កេយ ១ និង មានកៅអីបេកបដោយផាសុកភាព ។ រូបថតសហការី
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វីងឧបត្ថម្ភកុមារខ្វះខាតខណៈពេលការសិក្សារបស់ពួកគេតេវូបានរំខានដោយជំងឺកូវីដ១៩
 ជាការ បន្ត នូវ ស្មារតី នៃ កិច្ចការ សបៃបុ-

រសធម៌ តាម សហគមន៍ ដើមៃបី អបអរ ខួប 
លើក ទ ី១២ ឆ្នា ំរបសខ់្លនួ ធនាគារ ឯកទៃស 
វ ីង ( ខៃ ម ប ូឌា ) លមីតី ធ ីត រមួទាងំ បគុ្គលកិ 
កាលពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ បានធ្វើការ បរិច្ចាគ 
សម្ភា រ ផៃសៃងៗ ដើមៃបី ជួយ ដល់ កុមរ ដៃល 
កំពុង រស់នៅ មជៃឈមណ្ឌល រកៃសា កុមរ កៃុម 
ជំនុំ ដំណឹង ល្អ ពោរពៃញ កម្ពុជា (FGAC-
CCC) នៅក្នុង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ ។ កុមរ 
បៃមណ ៦០ នាក់ ដៃល កំពុង រស់ក្នុង 
មជៃឈមណ្ឌល នៅ សៃុក ចៃបារមន នឹង ទទួល 
បាន អត្ថបៃយោជន៍ ពី ការគាំទៃ របស់ វី ង 
ដល់ មជៃឈមណ្ឌល ថៃទាំ កុមរ ដៃល បាន 
ផ្តល់ ការអប់រំ អាហារ និង កន្លៃង ស្នាក់នៅ 
ដោយ ឥតគិតថ្លៃ ។ កុមរ ទាំងនោះ ទទួល 
បាន កុំពៃយូទ័រ យួរដៃ ចំនួន ១៧ គៃឿង សម្ភារ 
កឡីា សម្ភារ សកិៃសា នងិ មន ពធិ ីដា ំកនូឈើ 
រួមគា្នា ផងដៃរ ។   ចប់ផ្តើម ដំណើរការ នៅ 
បៃទៃស កម្ពុ ជានា ឆ្នាំ ២០០៩ វី ង បាន 
បៃកាន់ខ្ជាប់ នូវ ស្មារតី នៃ ពលរដ្ឋ ស ជីវ កម្ម 
ល្អ ហើយ ពៃយាយាម ធានា ឲៃយ បាន ថា  បៃជា-
ពលរដ្ឋ គៃប់រូប អាច ទទួលបាន ដំណោះ-
សៃយ ហិរញ្ញវត្ថុ តាមបៃប ឌីជីថល ដ៏ 
សមៃបូរបៃប បៃកបដោយ ភាពងាយសៃួល  
ហើយ ដើមៃបី អបអរសទរ ខួប ១២ ឆ្នាំ 
របសខ់្លនួ វ ីង កពំងុ បន្តសកម្មភាព សបៃបុរស- 
ធម៌ ជាចៃើន ផៃសៃងទៀត ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ 
សហគមន៍ ដៃល ខ្វះខត ដោយមន ការ-
គាំទៃ ពី និ យោ ជក ដៃគូ អាជីវកម្ម និង 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជា ចៃើនទៀត ផងដៃរ ៕
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realme C12 ថាម-
ពលថ្ម6000 mAh
ដំបូងគេបង្អស់ជា
ផ្លវូការនៅកម្ពជុាតម្លេ
តេមឹតេ១៣៩ដុល្លារ

realme ម៉ាក ស្មា ត ហ្វ ូន ដៃល រីកលូត-
លាស់ លឿន បំផុត នៅក្នុង ពិភពលោក 
ដោយ គៃន់តៃ ចូលក្នុង ទីផៃសារ បៃទៃស  
កម្ពជុា នៅក្នងុ រយៈពៃល ខ្ល ីក៏ ទទួលបាន 
ចំណាត់ថា្នាក់ លៃខ ៤ ក្នងុ ទីផៃសារ បៃទៃស 
កម្ពុជា ហើយ កាលពីពៃល ថ្មីៗ នៃះ 
realme បានដាក់ បៃកាស ជា ផ្លវូការ នូវ 
ស្មា ត ហ្វ ូន សៃ រី៊ថ្ម ីនៃ តៃកូល C series 
ដៃលមន បំពាក់ ថាមពល ថ្ម ធំ 6000 
mAh គឺ realme C12 និង ជា ស្មា ត ហ្វនូ 
6000mAh ដំបូង គៃ បង្អស់ ជា ផ្លវូការ នៅ 
បៃទៃស កម្ពជុា ។ ស្មា ត ហ្វ ូន realme 
C12 តៃូវបាន បំពាក់ នូវ ថាមពល ថ្ម ធំ 
6000mAh ដៃល អាច ស្តាប់ ចមៃៀង បាន 
៦០ ម៉ាង ឬ ការមើល វីដៃអូ YouTube 
២៨ ម៉ាង និង អាច ទុក standby បាន 
រហូតដល់ ៥៧ ថ្ងៃ ។  realme C12 មន  
ពណ៌ Marine Blue និង Coral Red 
២ ជមៃើស ដៃល ស័ក្តិសម សមៃប់ 
យុវវ័យ អាច ជៃើសរីស តាម ចំណូលចិត្ត 
របស់ខ្លនួ ។ realme C12 ដៃលមន 
3GB RAM + 32GB ROM ដាក់លក់ 
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កេមុហុ៊នAlmondនិងសណ្ឋាគារសូហ្វីតេលផ្តចួផ្តើមយុទ្ធនាការសម្អាត
 កៃមុហុ៊ន Almond Hospitality Group និង សណា្ឋាគារ សូ ហ្វ ីតៃ ល ភ្នពំៃញ ភោគី តៃ បាន ផ្តចួផ្តើម 

យុទ្ធនាការ សម្អាត តំបន់ ជំុវិញ សណា្ឋាគារ របស់ ពួកគៃ កាលពី ថ្ងៃទី ២៦ ខៃសីហា កន្លងទៅ ។  កិច្ចខិតខំ 
បៃងឹបៃង រួមគា្នា នៃះ គឺ ដើមៃបី សម្អាត នៅ តំបន់ ជំុវិញ ឲៃយមនអនាម័យស្អាត និងបរិស្ថានល្អ ពីពៃះ នៅពៃល 
មន ភ្លៀង ធា្លាក់ ខ្លាងំ ធ្វើ ឲៃយ សំរាម ហូរ រាយបា៉ាយ ពាសពៃញ តំបន់ ជំុវិញនោះ ៕ 
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ធន់ អៀង ឡៃ  ទម្លាក់ សៃក  សារ៉ាន់   ឡើង ទៅ ជំុ ទី ២ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ កីឡាករ ធន់ អៀងឡៃ 
បានក្លាយ ជាបៃក្ខភាព ដំបូង គៃ 
ដៃល ទទួល បាន ជ័យជម្នះ នៅ 
ក្នងុ ករ បៃកួត  កំពូល ជើងឯក  TV5  
Boxing  Knock Out  Serie  
Cellcard  Champion  ក្នុង 
បៃភៃទ ទម្ងន់៥៤ គីឡូ កៃម បន្ទាប់ 
ពី រូប គៃ បាន យក ឈ្នះ លើ អ្នក 
បៃដាល់ ជើង ថ្មី សៃក សារ៉ាន់ 
សមៃប់ ករ បៃកួត បើកឆក នៅ 
លើ សង្វៀន ទើប រចន ថ្ម ីរបស់បុ៉ស្តិ៍ 
លៃខ ៥ កល ពី យប់ ថ្ងៃសៅរ៍។

  ករ បៃកួតជមៃះុ ក្នងុ បៃភៃទ ទម្ងន់ 
៥៤គីឡូកៃម នៃះ តៃូវបាន ធ្វើ 
ឡើង កៃម អធិបតី ភាព លោក   
តៃម  មឺុន  បៃធាន សហព័ន្ធ បៃ ដាល់ 
គុន ខ្មៃរ  ជាតំណាង ម្ចាស់ សា្ថា នីយ 
ពៃម ទំាង តំណាង ម្ចាស់ ឧបត្ថម្ភ  គួរ 
ឲៃយ ទាក់ ទាញ  និង ចាប់ អារម្មណ៍   
តៃលទ្ធផល ធន់ អៀងឡៃ បាន 
យក ឈ្នះ លើ  សៃក សារ៉ាន់ ដោយ 
ពិន្ទ ុដាច់   ៥ - ០  ខណៈ ដៃល ភ្នៃក 

មហា ជន  គៃ មើល ឃើញ ពី សមត្ថ- 
ភាព បច្ចៃកទៃស បៃ កួត របស់  ធន់  
អៀង ឡៃ  មន កមៃតិ ល្អ ជាងជើង 
ថ្ម ី សៃក  សារ៉ាន់ ដាច់  តៃ ម្តង  ។

 តាម រយៈ ជ័យជម្នះនៃះ បាន 

ជួយ  ធន់  អៀង ឡៃ    ឡើង ទៅកន់  
វគ្គ  ជមៃះុ ជំទី ២  ដោយ រង់ ចំា កីឡាករ  
យិប  ឌុក  និង កីឡាករ  នូវ  សុខ ទី  
គឺ បើ នរ  ណា ឈ្នះ  នឹង ឡើង មក 
បៃកួត ជា មួយ  ធន់  អៀង ឡៃ  ខណៈ  

អៀង ឡៃ  ជា កីឡាករ  ដៃល ធា្លាប់ 
ឈ្នះ  ជើង ឯក រង  បន្ទាប់ ពី  ចាញ់  
ម៉ន  សាម៉ៃត នៅវគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ  
កល បៃកួត នៅ   ទម្ងន់ ៥៧ គ.កៃ 
តៃ  បច្ចបុៃបន្ន  អៀងឡៃ បាន សមៃក 

ទម្ងន់  មក លៃង ក្នុង ទម្ងន់ ៥៤ 
គីឡូកៃម វិញ ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ទោះ ជា  ធន់  
អៀង ឡៃ  បាន ឆ្លង ផុត ដំណាក់- 
កល ជមៃះុ ទី១ យ៉ាង នៃះក្ត ីបុ៉ន្តៃ 
ជើង ខ្លាងំ ក្នងុ ករ ដាក់ពាកៃយ មក បៃ- 
កួត បៃជៃង  ក្នងុ ពាន មួយ នៃះ  គឺ 
មន កីឡាករ ល្ៗអ  មួយ ចំនួន ទៀត  
ដៃល   អៀង ឡៃ  លំបាក ទប់ ទល់។  
ធន់  អៀង ឡៃ  បាន និយយ កៃយ 
ករ បៃកួត  ថា ៖« លើក នៃះ  ខ្ញុ ំគិត 
តំាង ពី ដំបូងថា  មិន បារម្ភ ពី ចាញ់ 
នោះទៃ »។

សិសៃសគណ មក ពី សមគម 
បៃដាល់ កង យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ  
រូបនៃះ បាន បន្ថៃម ថា៖ «បុ៉ន្តៃ វគ្គ 
កៃយៗ ទៀត  ខ្ញុ ំសម្លងឹ ឃើញ ថា  
បៃឈម នឹង ករ  បៃ កួត តឹង តៃង  បៃ- 
សិន ប៉ះ ចំ កីឡាករ ឆ្នើមៗ កំពុង ល្អ 
មន កីឡាករ  រិន  ដាវីដ ,  ភួង  ឡំា- 
កូសីន  និង   ពៃជៃ  បុ៊នសិដ្ឋ   ហើយ 
បើ កៃ ពី នៃះ ខ្ញុ ំគិត ថា  អាច នឹង 
សៃលួ ឈ្នះ ។   យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ខ្ញុ ំនឹង បៃងឹបៃង  ដើមៃបី ឈាន ចូល 

ដល់ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  យក ពាន រង្វាន់ 
TV5  Boxing  Knock Out- 
Serie  Cellcard  Champion  
ឆ្នា ំ២០២០ នៃះ  ឲៃយ បាន» ។ 

នៅ ក្នងុ ពិធី បើក ករ បៃកួត ជា ថ្ម ី
នៃ សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ ៥នៃះ  លោក  
តៃម  មឺុន  បាន និយយ ដាស់ តឿន 
បន្ថៃម  ដល់ មន្តៃ ីបច្ចៃក ទៃស  ចៅ 
កៃម អាជា្ញា កណា្តាល  ឲៃយ យក ចិត្ត 
ទុក ដាក់ ពងៃងឹ សមត្ថភាព  បំពៃញ 
ករងរ ឲៃយ ល្អ  មន ភាព យុត្តធិម៌  
ក្នងុ ករ ផ្តល់ លទ្ធផល ជូន កីឡា ករ  
ពៃល បៃ កួត ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ   មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស 
មួយ ចំនួន  ក្នងុ គណៈ កម្មករ ផ្គ ូផ្គង   
សំុ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មោះ បាន ទម្លាយ 
ព័ត៌មន ថា  ខង សង្វៀន បុ៉ស្តិ៍ លៃខ 
៥  ចង់ មន តំណៃ ទមៃង់ ករ បៃ កួត 
ឲៃយ ល្អ    ពៃះ សង្វៀន នៃះ  ជា អ្នក 
សា្ថាបនិក កម្ម វិធី បៃ ដាល់ ផៃសាយ 
ផ្ទាល់ នៃះ មុន គៃ នៅ កម្ពជុា   ហើយ 
មហា ជន នៅ តៃ គំ ទៃ ខ្លាងំ  បៃសិន 
បើ ករ ផ្គ ូផ្គង  និង ករ បៃ កួត ធ្វើ តាម 
តម្លាភាព ៕

ធន់ អៀងឡេ បាន ទាត់ ទៅ លើកីឡាករ សេក សារ៉ាន់ ក្នងុការ បេកួត ជមេះុ កាល ពី ថ្ងេសៅរ៍។ រូបថត យឺន ពន្លក

កាំភ្លើងធំ លើកពាន បើករដូវកាលថ្មី  
កេុង ឡុងដ៍ : កៃុម កំ ភ្លើង ធំ Arsenal 

បាន យក ឈ្នះ កៃុម ហងៃស កៃហម Liver-
pool ៥-៤ ក្នងុ វគ្គ ប៉ៃណាលទ់ ីកត ់ក្ដ ីលើក 
ពាន FA  Community Shield ដៃល ជា 
ពានរង្វាន់ សមៃប់ ទាញវាំង នន បើក  
រដូវកលថ្មី នៃលីក អាជីព ក្នុង សៃុក របស់ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស  ហើយ  ករ ដៃល  ឈាន 
ដល ់វគ្គ នៃះ ដោយ សារ  កៃមុ ទាងំ ២ បៃកតួ 
ស្មើ  ១-១ ក្នុង ម៉ាង ធម្មតា ៩០នទី នៅ ឯ 
ពហុ កីឡដា្ឋាន ជាតិ Wembley ។

ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Pierre-Emerick Au-
bameyang ដៃល ជា បៃធាន កៃមុ កភំ្លើង- 
ធំ និង ជា អ្នក   ស៊ុត បញ្ចូល ទី ក្នុង ករ បៃកួត 
នៃះដៃរ នោះ គឺ ជា អ្នក សមៃច   គៃប់ បាល់  
ប៉ៃណាល់ ទី ចុងកៃយ ក្នុង ករ បៃកួត ន 
ពៃល រសៀល ថ្ងៃ សៅរ៍ ដៃល ជា គៃប់ ជួយ 
ឲៃយ កៃុម ភាគ ខង ជើង កៃុង ឡុងដ៍ មួយ នៃះ 
ឈ្នះកៃមុ ជើង ឯក លកី កពំលូជា លើក ទ ី២ 
ក្នងុ ចនោ្លាះ ពៃល ៦ សបា្ដាហ ៍កៃយ ព ីមន 
ករ សមៃក រដូវ ក្ដា រយៈ ពៃល ខ្លី ។ 

« យើង កំពុង បៃសើរ ឡើង ។ នៅ មន 
កិច្ចករ ជាចៃើន ទៀត តៃូវ ធ្វើ តៃ ខ្ញុំ ពិត ជា  
រកី រយ ហើយ វា ជា ពៃល វៃលា ដ ៏គរួ ឲៃយ រភំើប  
ដៃល បាន ក្លាយ ជា កីឡារ ១  រូប  របស់ កៃុម   
Arsenal » ។ នៃះ ជា សម្ដី របស់ កីឡាករ 
Aubameyang បាន បៃប់ ទូរទសៃសន៍ BT- 
Sport កៃយ ពី មន ចំណៃក យ៉ាង ធំ ធៃង 
ក្នុង ករ ជួយ ឲៃយ កៃុម ឈ្នះ ពាន សបៃបុរស ធម៌ 
នៃះ ដៃល ជា ពាន ទី ២ ក្នុង រង្វង់ រយៈ ពៃល 
១  ខៃ បន្ទាប់ ពី លើក ពាន FA Cup ដៃល 
ពកួ គៃ បាន មក ដោយសារ បបំាក ់កៃមុ តោ- 
ខៀវ Chelsea កល ពី ថ្ងៃ ទី១ ខៃ សីហា 

កន្លងទៅថ្មីៗ នៃះ ។ 
សមៃប់ ករ បៃកួត ដណ្ដើម ពាន បើក រដូវ 

កល នៃះ ឃើញ ថា  Liverpool កៃមុ ជើង-
ឯក កៃប ខ័ណ្ឌកំពូល Premier League 
តៃូវ បាន កៃុម Arsenal ដៃល ជា ម្ចាស់ 
ពានកមៃិតទី ២ FA Cup បើ ក ករ នំ មុខ 
មនុ នៅ នទទី ី១២ ដោយ កឡីាករ សញ្ជាត ិ
ហា្គាបុង Aubameyang មុន នឹង កីឡាករ 
បមៃុង សញ្ជាតិ  ជប៉ុន Takumi Minami-
no មន ឱកស ស៊ុត បំប៉ាង សំណាញ់ ទី  
គៃប ់ដបំងូ របស ់ខ្លនួ សមៃប ់កៃមុ ថ្ម ីកៃយ 
បង្ហាញ វត្តមន ១៥ លើក ជួយ ឲៃយកៃុម 
របស់ លោក    Juergen Klopp តាម ស្មើ 
វិញ  នៅ នទីទី ៧៣ ។

បន្ទាប់ ពី កៃុម បរជ័យ  ក្នុង បៃកួត នៃះ 
លោក គៃូបង្វឹក Klopp បាន និយយ ទៅ 

កន់ បណា្តាញ សារព័ត៌ មន ថា ៖ « បៃសិន 
យើង អាច ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន លឿន ជាង 
នៃះ នោះ វា នឹង ជួយ ឲៃយ គៃប់ យ៉ាង បៃសើរ 
ជាង នៃះ ។ យើង មន ឱកស ល្អ ជា ចៃើន 
តៃយើង មិន អាច បញ្ចប់ ទីបាន ដូច្នៃះ 
លទ្ធផល គឺ ដូច ឃើញ អ៊ីចឹង » ។ 

ក្នុង វគ្គ ប៉ៃណាល់ ទី  កីឡាករ របស់ កៃុម 
Arsenal ដៃល ដកឹ ន ំដោយ  លោក   Mikel 
Arteta ស៊ុត មិន ភា្លាត់ សូមៃបីម្នាក់ ខណៈ 
កីឡាករ របស់ កៃុម ហងៃស កៃហម  ដូច ជា  
Mohamed Salah, Fabinho, Mi-
namino និង កីឡាករ បមៃុង  Curtis 
Jones សទុ្ធ តៃ អាច ទម្លុះ សណំាញ ់ទ ីបាន 
ដូច គ្នា លើក លៃង តៃ កីឡាករ បមៃុង វ័យ- 
ក្មៃង  Rhian Brewster ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
បាន ស៊ុត ទៅ បុក របារ ទី  ៕ AFP/VN

 ម៉ា្រឌីដ: រឿង រ៉ាវ សុំ ចាក ចៃញ 
របស់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Lionel 
Messi ពី កៃុម    Barcelona 
(Barca) ទំនងមិន បញ្ចប់  
សៃួល ៗ  ឡើយ កៃយ មន 
សៃចក្ដី រយករណ៍ ពី បណា្តាញ 
សារព័ត៌មន  នៅ អៃសៃប៉ាញថា 
កឡីាករ អន្តរ ជាត ិអាហៃសង ់ទីន រូប 
នៃះ នឹង មិន  ចូល រួម ធ្វើ តៃស្ត រក 
វីរុស កូរ៉ូណា មុន រដូវកល បើក  
នៅ  ថ្ងៃ អាទិតៃយ ឬ ករ តៃឡប់ ទៅ 
ហ្វឹក ហាត់  នៅ ថ្ងៃ ចន្ទ ឡើយ  ។

កសៃត កីឡា  នៅ  អៃសៃប៉ាញ 
Marca  ចៃញ ផៃសាយ  ថា  Messi 
នងឹ ធ្វើ សង្គៃម ជាមយួ ក្លបិ  ដោយ 
ករ សមៃច ចិត្ត បៃប នៃះ ខណៈ 
កសៃត  La Vanguardia  
ផៃសាយ ថា  កឡីាករ វយ័ ៣៣ ឆ្នា ំរបូ 
នៃះ នឹង ផ្ញើសារ ប៊ូរ៉ូហ្វៃក  (bu-
rofax) ១ ទៀត ដើមៃបី ផ្ដល់ 
ដំណឹង ដល់ ក្លិប ពី ចៃតន  ក្នុង 
ករ មនិ  ចលូ រមួ ហ្វកឹ ហាត ់ ជាមយួ 
កៃុមធំ ដៃល នឹង ធ្វើ លើក ដំបូង  
កៃម ករ ដកឹ ន ំរបស ់គៃ ូបង្វកឹ ថ្ម ី
Ronald Koeman ។

កីឡាករ  Messi   បាន ផ្ញើសារ 
របៀប  នៃះម្ដងហើយ  កល ពី ថ្ងៃ 
អង្គារ ថា រូប គៃ ចង់ ចាក ចៃញ 
ភា្លាម ៗ  ដៃល ករ ស្នើ នៃះ ធ្វើ ឲៃយ 
កៃុម  Barca ធា្លាក់ ទៅ ក្នុង ភាព- 
ចលា ចល  មិន ដល់ ២ សបា្ដាហ៍ 
ផង កៃយ  ពីបានបៃកួតចាញ់ 

កៃុម អាល្លឺម៉ង ់ Bayern Mu-
nich យ៉ាង ដំណំ ៨-២ អំឡុង 
ករ បៃកួត វគ្គ ៨ កៃុម  នៅ 
Champions League ។

តាម សារព័ត៌មន មួយរបស់ 
អៃសៃប៉ាញ មៃធាវី តំណាង ឲៃយ  
Messi និយយ ថា ម្ចាស់ ជយ- 
លាភី ពាន  Ballon d'Or ៦ 
សមយ័ កល មនិ ចង ់ចលូ រួម ករ 
ហាតស់ម របស ់ក្លបិ ឡើយ ពៃះ 
បាន បង្ហាញ ពី  គោល បំណង នៃ  
ករ ចាក ចៃញ ឲៃយ ក្លិប បាន ដឹង រួច 
រល់ ហើយ  ដោយ ករ សុំ  បៃើ 
លក្ខខន្តកិៈ ក្នងុ កងុ តៃរយៈ ពៃល 
៤ ឆ្នាំ ដៃល បាន ចុះ ហត្ថលៃខ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយ ចៃង ថា 
នឹង អនុញ្ញាត ឲៃយ កីឡាករ ចាក- 
ចៃញ ដោយ សៃរី  បៃសិន បើ គៃ 
ស្នើ   តៃឹម  ថ្ងៃ ទី ១០ ខៃ មិថុន ។

ប៉ុន្តៃចំណៃក កសៃតនៅកៃុង 
បាសៃឡូណា ផ្ទាល់ តៃ ម្ដង គឺ 
Mundo Deportivo ដៃល មន 
ទំនក់ ទំនង  ជិត ស្នទិ្ធ ជាមួយ  កៃមុ- 
បៃឹកៃសា ក្លិប បាន សរសៃរ ក្នុង ទំព័រ 
របស់ ខ្លួន ថា ៖ «ពី ១ ថ្ងៃ ទៅ ១ ថ្ងៃ 
ជំហរ របស់ កៃុម បៃឹកៃសា និង 
បៃធាន   របស់ក្លិប លោក Josep 
Maria Bartomeu  មិន ផ្លាស់- 
ប្ដូរ ឡើយ គឺ មិន លក់ ហើយ  
បៃសនិបើអាច នងឹ បន្ត កងុ តៃ ថ្ម ី
ជាមួយ កីឡាករ Messi ថៃម 
ទៀត  ផង » ៕ AFP/VN កីឡាករកេមុ Arsenal រីករយនឹងពានបើករដូវកាល ដោយមន Aubameyang លើកតំណាង។ AFP

Messi  នឹងមិន ចូល រួម 
ហ្វកឹ ហាត់ ជាមួយ Barca



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ខណៈថ្មីៗនេះសមេបូររលកព័ត៌-
មានក្នុងសង្គមសិលេបៈចមេៀងបោកបក់ខ្លាំង
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្លាស់ប្តូរទេនំ របស់កេុមតារា-
ចមេៀងនៅយូរនឹងទេនំចាស់មានជាហូរហេ
ដូចជាលោកខេមលោកពេបសុវត្ថិលោក
ខេមរៈសិរីមន្តនិងកញ្ញាមាសសុខសោភាជា
ដើមហើយក៏លេចឮដំណឹងរហៀងៗថាតារា-
ចមេៀងសេីចាស់វសេសាអ្នកនាងពេជេសោភា
ទំនងជាមានជមេើសអាចរកទេនំថ្មីនឹងគេដេរ។
តារាចមេៀងសេីពេជេសោភាកាលពីមុនក៏

ធ្លាប់លេចឮព័ត៌មានថាចង់ចេញពីផលិតកម្ម
ហងេសមាសដេលជេកកោន១៦ឆ្នាំមកហើយ
នោះនិងចង់ទៅចូលរួមនឹងផលិតកម្ម
សាន់ដេ ខណៈថ្មីៗចុងកេយនេះ-
មានរលកពត័ម៌ានថាអ្នកនាងទនំងជា
ចង់ទៅតាមរៀមចេបងរួមទេនំ-
លោកពេបសុវត្ថិដេលទើប
តេចូលទេនំថ្មីផលិតកម្ម
GalaxyNavatra
កាលពីថ្ងេទី២៥
ខេសីហាឆ្នាំ-
២០២០កន្លង
មកនេះ។
បើតាមបេភព

បេកចេញពីសង្គម-
សលិេបៈនោះបង្ហើបថាអ្នកនាង
ពេជេសោភាទំនងជាមាន-
ការអាក់អន់សេពន់ចិត្តនឹង
ផលិតកម្មហងេសមាស-
ហើយមើលទៅពេះថា
មយួរយៈចងុកេយនេះ
គេមិនសូវឃើញមាន
បទចមេៀងថ្មីណាមយួ
ផ្ទុះគរួឲេយចាប់អារម្មណ៍ដចូ
មនុឡើយបើទោះបជីាថ្មីៗ 
នេះគេឃើញលេចចេញ-
បទថ្មីអ្នកនាងមានចំណង
ជើងថា«រួមគ្នាបេឆំង-
COVID-19»ដេលនិពន្ធ
ទំនុកចេៀងនិងMelody
ខ្លួនឯងនោះមេនក្តី។
តារាចមេៀងសេី ដេល

មានបេវត្តិកមេសត់ជាអ្នក-
លក់អំពៅសាង និងបាន
សាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកា្លាយជា-
តារាចមេៀងហងេសមាសតាងំ
ពីឆ្នាំ២០០៤មកអ្នកនាង
ពេជេសោភា បង្ហើបបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តាមទូរស័ព្ទ-
ចំពោះរឿងថាខ្លួនអាចនឹង
ចាកចេញពីហងេសមាស-

នោះដចូ្នេះថា៖«នៅក្នងុកាលៈទេសៈ
នេះនាងខ្ញុំមិនទាន់មានចម្លើយអ្វី
អាចបេប់បងបានទេថាចាក-
ចេញពីកន្លេងចាស់ឬមានកន្លេងថ្មី
បានឡើយ។បេការដេលសំខន់
នោះពេជេសោភាគឺជាអ្នក-
សិលេបៈដេលចង់បានភាពពេញ-
ចិត្ត និងចេបាស់លាស់ទៅនឹង
អ្វីដេលខ្លួនសេឡាញ់ចូលចិត្ត
បង្កើតអ្វជីារបស់ខ្លនួឯងហើយ
អាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងលើវិថី-
សិលេបៈមួយនេះ»។

ឆ្លើយតបទៅនងឹសណំរួសរួថាបើក្តី
បេថា្នាតាមចិត្តពេលអនាគតនៅតេ
ពុំទាន់អាចទទលួបានពីទេនំចាស់
នងិគមេងក្នងុចតិ្តថាជេកកោន
ទេនំណាមួយហើយឬនៅនោះ
ពេជេសោភា បកសេយថា៖
«រឿងអនាគតពិតជាមិនអាច
មើលឃើញថានឹងទៅជា
យ៉ាងណាទេ។តេបើឲេយនាង
ខ្ញុំជេើសរីសនោះខ្ញុំសូម
ឆ្លើយថាបេកដជាចង់បាន
ទីណាដេលអាចឲេយខ្លួនឯង
មានឱកាសបញ្ចេញសមិទ្ធ-
ផលនានាបង្កើតដោយ-
ខ្លួនឯងនោះហើយ។
ចំពោះជមេើសផលិត-
កម្មថ្មីនោះនាងខ្ញុំសុំ
មិនឆ្លើយទេហើយ-
សា្ថានភាពពេលនេះ
ខ្ញុំសខុចតិ្តជាពេជេ
សោភាដូចជានៅ
ពេលបច្ចុបេបន្ន-

នេះសិន-
ទៅចុះ»៕
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រក  ទេនំ  ថ្មដូីចលោក  ពេប សុវត្ថ ិ ?
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សកម្មភាព ខេសេ ការពារគិរីវង់ ធ្វើ ឲេយ លឹម ពិសុទ្ធ នំាឲេយ  ភ្នពំេញ កេន បន បល់ពិន័យ ១១ម៉េតេ។ រូបភ្នំពេញកេន

តារា ចមេៀង ពេជេ សោភា ទើប ចេញបទ ចមេៀង  ថ្មី 
«រួមគ្នាបេឆំាង COVID-19  »។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

តារា ចមេៀងសេី 
ចាស់  វសេសានៅ ទេនំ 
ហងេសមាស អ្នកនាង 

ពេជេ សោភា ។ 

រូបថតហុងមិនា

កេន រីក រាយនឹងជ័យជម្នះ បុ៉ន្តេ 
ណាហ្គា អត់ ពេញចិត្តនឹងការស្មើ
   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ គេូកេមុភ្នពំេញកេន
លោកសំុ៊វណា្ណាបានទទួលយក
ចំពោះការឈ្នះកេមុគិរីវង់សុខសេន-
ជ័យតេមឹ២-១ទំាងលំបាកសមេប់
ការបេកួតជមេះុជើងទី១វគ្គ៨កេមុ
ចុងកេយនេពានរង្វាន់សម្តេចហុ៊ន
សេនឆ្នាំ២០២០បុ៉ន្តេគេូបង្វកឹកេមុ
ណាហា្គាវីលមិនសូវពេញចិត្តនឹង
លទ្ធផលស្មើជាមួយកេមុពេះខ័នរាជ
សា្វាយរៀងនោះទេ។
សមេប់ការបេកួតនៅកីឡដ្ឋាន

RSNកាលពីយប់ថ្ងេសៅរ៍នោះ
កេមុភ្នពំេញកេនបានវាយបកយក
ឈ្នះលើកេុមគិរីវង់យ៉ាងលំបាក
បំផុតនិងស្ថិតនៅកេមសមា្ពាធ
ផងដេរខណៈកីឡាករជូហាវបាន
បើកការនំាឲេយគិររីវង់នៅតេមឹនាទីទី
២២ជាមួយការសុ៊តបាល់្រហ្វឃីីក
បញ្ចលូទីយ៉ាងសា្អាតនោះ។
ឈានចូលតង់ទី២ភ្នពំេញកេន

នៅតេមានការលំបាកចំពោះការ
វាយលុកទៅលើតំបន់គេះថា្នាក់
របស់គិរីវង់ខណៈកេមុមកពីខេត្ត
តាកេវមួយនេះបានថយមកលេង
ការពារស្ទើរទំាងសេងុនោះ។យ៉ាង-
ណាក៏ដោយការបង្កកំហុសរបស់
ខេសេការពារគិរីវង់ដេលធ្វើឲេយលឹម
ពិសុទ្ធដួលក្នងុបេអប់ទីនោះនំាឲេយ
អាជា្ញាកណា្តាលផ្តល់បាល់ពិន័យ
១១ម៉េតេឲេយភ្នពំេញកេនហើយ
បេធនកេមុអ៊នចាន់បូ៉លីនជាអ្នក
សុ៊តបានសមេចនៅនាទីទី៧៩
មុនពេលម៉ាពិសិដ្ឋរកឃើញគេប់
បាល់ជ័យជម្នះនៅនាទីទី៨៥។
លោកសំុ៊វណា្ណាបានបេប់កាល

ពីថ្ងេអាទិតេយថា៖«ការលេងដោយ
កីឡាករខ្មេរសុទ្ធបេបនេះគិរីវង់
មិនមេនជាកេមុខេសាយនោះទេដូច

យើងដឹងហើយគិរីវង់ធ្លាប់បាន
ទមា្លាក់ណាហា្គាវីលនៅវគ្គ១៦កេមុ
កាលពីឆ្នាមុំនអី៊ចឹងលទ្ធផលបុ៉ណ្ណងឹ
យើងទទួលយកពេះគិរីវង់ជា
កេមុខ្លាងំចំណេកកីឡាកររបស់យើង
នៅដើមតង់ទី១គឺអត់មានការយក
ចិត្តទុកដក់និងបេមូលអារម្មណ៍
បានល្អដូច្នេះហើយធ្វើឲេយយើង
បង្កកំហុសនំាឲេយមានបាល់្រហ្វឃីីក
១គេប់នោះបុ៉ន្តេនៅតង់ទី២យើង
ដូររបៀបលេងនិងផ្លាស់ប្តរូកីឡាករ
មួយចំនួនធ្វើឲេយចរន្តលេងមានការ
បេបេលួនិងទទួលបានជ័យជម្នះ
លើកេមុគិរីវង់»។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំុ៊

វណា្ណាទទួលសា្គាល់ថាការពេយាយម
លេងបិទដើមេបីរកេសាការនំាមុខ១-០
របស់គិរីវង់ធ្វើឲេយកេមុលោកមាន
ភាពតានតឹងខ្លាងំ។លោកបញ្ជាក់
ថា៖«យើងមានភាពតានតឹងពេះ
យើងសេកឃ្លានរកគេប់វិញបុ៉ន្តេ
ជាយុទ្ធសាសេ្តគឺនៅពេលណាគិរិវង់
លេងបិទយើងពេយាយមលេងតំបន់
ទូលាយដើមេបីអន្ទងពួកគត់ឲេយមក
លេងនៅតំបន់យើងឬលេងនៅ
តំបន់ខងអី៊ចឹងនៅពេលយើង
មានឱកាសគឺយើងលេងលឿននិង
បញ្ចប់ទីបានលឿនហេតុនេះការ-
យកឈ្នះលើគិរីវង់វាស្ថតិនៅក្នងុ
យុទ្ធសាសេ្តរបស់យើង»។
ផ្ទយុពីនេះគេូកេមុណាហា្គាវីល

លោកមាសចាន់ណាមិនសូវពេញ
ចិត្តចំពោះការស្មើគ្នា២-២ជាមួយ
កេមុសា្វាយរៀងនៅលើដីខ្លនួឯង
នោះទេ។បើទោះបីជានុបតុលា
រកបានគេប់បាល់នំាមុខឲេយកេមុ
សា្វាយរៀង១-០មុននៅតេមឹនាទីទី
៣៣បុ៉ន្តេការវាយបកបាន២គេប់
ជាប់ៗគ្នាដេលជាការសុ៊តបញ្ចលូ
ទីរបស់បេធនកេុមគួចសុកុម្ភៈ

នៅនាទីទី៤៣និងគួចដានី
នៅនាទីទី៤៤តេវូបានលោកមាស
ចាន់ណាគិតថាវាសមនឹងជួយ
ឲេយណាហា្គាវីលឈ្នះខណៈការ-
បេកួតបានអូសបនា្ទាយជិតដល់នាទី
ចុងកេយទៅហើយនោះ។
បុ៉ន្តេការមិនសូវយល់ចិត្តគ្នារបស់

អ្នកចំាទីសូ៊យ៉ាទីនិងខេសេការពារ
ឈនដរា៉ាដេលមិនពេមទាត់បាល់
ឲេយចេញផុតពីតំបន់គេះថា្នាក់ពីការ
បេជេងគ្នាយ៉ាងខ្លាងំនោះបានផ្តល់
ឱកាសឲេយហូយផល្លនីឈូសបាល់
នោះបញ្ចលូទីយ៉ាងសេលួនៅនាទីទី
៨៩ជួយឲេយសា្វាយរៀងស្មើ២-២
គឺបនា្ទាប់ពីបេក់មុន្នឧីត្តមសុ៊ត
បាល់ពិន័យ១១ម៉េតេមិនផុតពីការ
លោតទៅសងេ្គោះរបស់សូ៊យ៉ាទី
នៅនាទីទី៨៦។
លោកមាសចាន់ណាបាន

បេប់ថា៖«ខ្ញុមិំនសូវពេញចិត្តនឹង
លទ្ធផលនេះទេដោយសារយើងនំា
មុខគេហើយឱកាសនៅលើទឹកដី
យើងទៀតតេយើងបានតេមឹស្មើ
ហើយបញ្ហានេះវាទាក់ទងទៅ
នឹងការបេមូលអារម្មណ៍របស់
កីឡាករគឺការខ្វះការយកចិត្តទុក
ដក់នៅនាទីចុងកេយដេលធ្វើ
ឲេយគេសុ៊តបាល់ចូលទីរបស់យើង។
លទ្ធផលស្មើនៅលើទឹកដីខ្លនួឯង
នេះវានឹងធ្វើឲេយការបេកួតកាត់សេចក្តី
ជើងទី២កាន់តេមានភាពតានតឹង
ពេះយើងតេវូលេងនៅលើទឹកដី
របស់គេវិញ»។
ដោយឡេកសមេប់ការបេកួត

ជើងទី១ចំនួន២គូទៀតកេមុទ័ព
បានយកឈ្នះលើកេមុយុវជនដេល
លេងតំណាងឲេយខេត្តពេវេងតេមឹ
១-០នៅលើទឹកដីខ្លនួឯងចំណេក
កេមុបឹងកេតស្មើកេមុវិសាខ១-១
លើទីខ្លនួឯងពីថ្ងេអាទិតេយ៕
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