
ថ្ងៃសុកៃ ទី១៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ២៩៣៤ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសក់
ចាក់បញ្ចូលដើមទុនបន្ថ្រមចំនួន
៧០លានដុលា្លារអាម្ររិកទៀត
ដើម្បីភាពរឹងមាំ...ទំព័រ១០

សេដ្ឋកិច្ច

មីយ៉ាន់មា៉ាៈក្រុមបាតុករយល់
ថាគ្មានជម្រើសអ្វីនោះទ្រក្រ
ពីកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរបប
យោធា...ទំព័រ១៣

អន្តរជាតិ

ការប្រកួតកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្យ
ន្រកម្ពុជាឆា្នាំ២០២១ចាប់ផ្ដើម
ទទួលជ្រើសរើសយកប្រក្ខនារើ
ឱ្យចូលរួមប្រកួត...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត

ការបង្កើនល្បឿនន្ការចាក់វ៉ាក់សំាងកំពុងជួយគំាទ្
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ ធ នា គារ ព ិភព លោក កាល ព ី
ថ្ងៃ  ពៃហសៃបតិ៍ បាន ពៃយា ករ ថា  កំណើន 
សៃដ្ឋ  កចិ្ច  កម្ពជុា នងឹ  កើន ឡើង  ៤ភាគរយ 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១  ដោយ សារ តៃ ការ ចាប-់ 
ផ្ដើម កម្ម វធិ ីចាក ់វ៉ាក ់សាងំ បៃ ឆងំ នងឹជងំ ឺ
កវូដី  ១៩  ដរ៏ហស័  នងិ ការ ស្ទុះ ងើប ឡើង 

វិញ តមៃូវ ការ ពិ ភពលោក។
 ប៉នុ្តៃ ធនាគារ មយួ នៃះ ក ៏បាន ពៃមានថា 

ខ្លនួ ក ៏បាន ពនិតិៃយ មើល ឃើញ នវូ សៃណា- 
រី យោ អវិជ្ជ មាន ផង ដៃរ ដៃល ក្នុង នោះ 
អាច  ថា  កម្ម វិធី ចាក់វ៉ាក់ សាំង មាន ភាព- 

យឺត  យ៉ាវ ហើយ វិធាន ការ បិទ ខ្ទប់ ទូទំាង- 
បៃទៃស នៅ តៃ មាន ជា ញកឹ ញាប ់ នងិអសូ  
បនា្លាយ ពៃល យរូ។ កៃម លក្ខ ខណ្ឌ បៃប 
នៃះ សៃដ្ឋកិច្ច តាម ការ ពៃយាករនឹង មាន 
កំណើន តៃ  ១ ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ឆ្នាំ 

២០២១ នៃះ ។ 
យោង តាម ការ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព សៃដ្ឋ- 

កិច្ច ចុង កៃយ បំផុត របស់ ធនាគារ ពិ ភព-  
លោក សមៃប ់បៃទៃស កម្ពជុា ដៃល បាន 
ធ្វើ ឡើង តាម វដីៃអ ូក្នងុ សន្នសិទី ពត័ ៌មាន 
កាល ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២១ 
សៃដ្ឋ កចិ្ច កម្ពជុា កពំងុ ស្ទុះងើប ឡើង វញិ 
ជា បណ្ដើរៗ  និងតៃូវ ... តទៅ ទំព័រ ១០

 ឃុ ត   សុភ ចរិយា 
 
ភ្នំពៃញៈ មន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ នៃ 

អាជា្ញា ធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
គៃឿង ញៀន  បា ន ឱៃយ ដឹង ថា  
គៃឿង ញៀន បៃមាណ ជាង ៤តោន 
កន្លះ  រឹបអូស បានក្នុង សកម្ម- 
ភាព បង្កៃប ទៅ លើ ការ ជួញ ដូរ 
និង ផលិត គៃឿង ញៀន ខុស ចៃបាប់   
នៅ ទទូា ំង បៃទៃស  ក្នងុ រយៈ ពៃល 
ជិត ១៨ ខៃ កន្លង មក នៃះ។ 

  លោក   មាស   វ ីរ ិទ្ធ  អគ្គ លៃខាធ-ិ 
ការ ដ្ឋាន អាជា្ញាធរ ជាតិ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង គៃឿង ញៀន   បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ល្ងាច ថ្ងៃទី ១៦ 
ខៃ មថិនុា   ឆ្នា ំ២០២១ ថា    ការងារ 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង គៃឿង ញៀន   នៅ 
តៃ មាន ភាព សកម្ម ជាប់ ជានិច្ច  
ទោះ បី បៃ ទៃស ជាតិ ស្ថិត ក្នុង 
អំឡុង ពៃល នៃ ការ ឆ្លង រីក រាល- 
ដល ជងំ ឺកវូដី ១៩ ក ៏ដោយ   ក ៏ការ 
សៃវ ជៃវ   និង ការ បង្កៃប  បាន  
កៃុម ឧកៃិដ្ឋ ជន គៃឿង ញៀន 
បញ្ជូន ទៅ តុល ការ ដើមៃបី ចាត់- 
វិធាន ការ បន្ត តាម នីតិ វិធី  បាន ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ។  

 លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖ « ចាប-់ 
ពី ដើម ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២០   មក 
ដល់ ពៃល នៃះ  កមា្លាំង សមត្ថ កិច្ច 
បៃយទុ្ធ បៃឆងំ គៃឿង ញៀន យើង 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស   បាន បង្កៃប 
ចាប់ រឹបអូស គៃឿង ញៀន  និង 
សារធាតុ ផៃសំ គៃឿង ញៀន សរុប 
បាន ជាង ៤ ៥ ០០ គឡី ូកៃម ពៃម- 
ទាំង ចាប់ ខ្លួន កៃុម ឧកៃិដ្ឋ ជន 
គៃឿង ញៀន ជា ជន បរទៃស ជា 
ចៃើ ននាក់ បញ្ជូន ឱៃយ តុល ការ 
ចាត់ វិធាន ការ ...តទៅទំព័រ ៦

ធូ វិរៈ 

ភ្នពំៃញៈ តម្លៃ បៃងឥន្ធនៈលក ់ 
រាយ នៅ កម្ពជុា បាន កើន ឡើង ជា  
បន្ត បនា្ទាប់ ចាប់ តាំង ពី ដើម ឆ្នាំ 
២០២១ ខណៈ   អ្នក ជំនាញ ជឿ 
ថា អតៃ កំណើន នៃ ការ ចាក់- 
វ៉ាក់សាំង ការពារ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
នាំ ឱៃយ តម្លៃ បៃង ឆៅ នៅ  ទីផៃសារ 
អន្តរ ជាតិ ហក់ ឡើង ជា លំដប់។

សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ កៃសងួពា- 
ណជិ្ជ កម្ម បងា្ហាញ ថា ថ្លៃលករ់ាយ 
បៃង ឥន្ធនៈ នៅ កម្ពុជា ចាប់ ពី 
ថ្ងៃទី ១៦... តទៅ ទំព័រ ១០

UNប្ចំាកម្ពជុាៈស្ដ្កី្នងុវិស័យកាត់ដ្រ៨០%រងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តជំិងឺកូវីដ

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១

ឡាយ  សា មាន

ភ្នំពៃញៈ អង្គ ការសហ បៃជា- 
ជាតិ (UN)បៃចំា កម្ពជុា រកឃើញ  
ថា មាន ស្តៃី ចំនួន ៨០ ភាគ រយ 
ដៃល បមៃើ ការ ងារ ក្នុង ឧសៃសា- 

ហកម្ម កាត ់ដៃរ នៅ កម្ពជុា បាន រង 
ផល ប៉ះពា ល់ ដល់ ចំណូល  និង 
បៃឈម ភាព កៃីកៃអំឡុង ពៃល 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ កំពុង រីក រាល ដល 
នៅ កម្ពុជា និង បាន ជះឥទ្ធិ ពល 
យ៉ាង ខា្លាំង ដល់ វិស័យ ដ៏ សំខាន់ 

មួយ នៃះ។
យោង តាម ឯកសារ ព័ត៌មាន 

ស្តពីី ការគំាទៃ របស់ UN  នៅ កម្ពជុា 
ដល់ កម្មករ កាត់ ដៃរ ក្នុងការ- 
ឆ្លើយត ប ចំពោះ ជំងឺ កូ វីដ១៩ 
ដៃល បាន ចៃញ ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទី 

១៥  ខៃមិថុនា  បានឱៃយដឹង ថា 
អំឡុង ពៃល ជំងឺ កូ វីដ១៩  បាន  
ជះឥទ្ធ ិពល ខា្លាងំ ដល់ ឧសៃសា ហកម្ម  
កាត់ ដៃរ នៅ កម្ពុជា  គឺមាន ស្តៃី 
ចំនួន ៨០ភា គរយនៃ កមា្លាំង ពល- 
កម្ម ក្នុង វិស័យ នៃះបាន រង ផល- 

ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង គៃ ដោយ 
បៃឈម នឹង ការកើន ឡើង នូវ 
វិសម ភាព និង ភាព កៃីកៃ ។

ឯកសារ បាន ឱៃយដឹង ថា ការ រាត- 
តៃបាត នៃ ជងំ ឺនៃះ បាន បង្ខ ំឱៃយ រោង- 
ចកៃ ជាចៃើន ...តទៅទំព័រ ៦

គ្ឿងញៀនជាង
៤តោនកន្លះរឹប-
អូសបានក្នងុរយៈ-
ព្លជាង១៨ខ្

តម្ល្ប្ងឥន្ធនៈ
កើនឡើងជាបន្ត-
បន្ទាប់ចាប់តំាងពី
ដើមឆ្នាំ២០២១

អតិថិជន កំពុង ចូលចាក់សំាង នៅសា្ថានីយ បៃងឥន្ធនៈមួយ  ក្នងុ ខៃត្ត កណ្ដាល  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ    ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន



ត្រមឹត្រមោទនភាពឈឺចាប់និងស្តាយស្រណោះនោះមិនគ្រប់គ្រន់ទ្រ
នៅពេលសម្លងឹទៅអតីតកាល

ជាង១០០០ឆ្នាមំនុបេជារាស្តេ
ខ្មេរតេងមានមោទនភាពចពំោះ
ជាតិខ្លួនដេលធ្លាប់ជាចកេភពដ៏
ខ្លាងំពកូេមយួនៅអាសុអីាគ្នេយ៍
មានទឹកដីធំទូលាយអារេយធម៌
ខ្ពង់ខ្ពស់ និងឫទ្ធានុភាពអស្ចារេយ
គ្មានជាតិសសន៍ណាអាច
បេមាថបាន។
បុព្វកថានេរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា

ឆ្នា១ំ៩៩៣ក៏បានបង្ហាញពីមោទ-
នភាពនេះដេរដោយបានចារឹក
ថា«បេជារាស្តេខ្មេរធ្លាប់មាន
អារេយធម៌ឧត្ដងុ្គឧត្ដមបេទេសជាតិ
ស្តកុស្ដម្ភធំទូលាយថ្កុថំ្កើងរុងរឿង
កតិេយានភុាពខ្ពងខ់្ពស់ភ្លឺចេងចាងំ
ដូចពេជេពណ្ណរាយ»។
សម័យអង្គរដ៏រុងរឿងតេវូបាន

ចាត់ទុកជាយុគមាសនេបេវត្តិ-
សស្តេខ្មេរ។បុព្វបុរសខ្មេរសម័យ
នោះបានកសងមហាបេសទ
សិលារាប់ពាន់ដេលរាយបា៉ាយ
ពាសពេញផ្ទេបេទេសនងិកម៏ាន
នៅក្នុងបេទេសជិតខងនាពេល
បច្ចបុេបន្ននេះផងដេរ។
បេជារាស្តេខ្មេរ និងអ្នកដឹកនំា

របស់ខ្លនួតេងតេមានមោទន-

ភាពចំពោះកេរដំណេលដ៏
មហស្ចារេយទំងនោះដេលបនេសល់
ទកុរហតូមកដល់សព្វថ្ងេហើយ
ក៏បានទទួលផលបេយោជន៍ដ៏
មហាសលពីកេរដំណេលដ៏
មហស្ចារេយទំងនោះដេរ។
ទោះបីកម្ពជុាមានការផ្លាសប់្តរូ

របបនយោបាយជាចេើនលើក
ចេើនសក៏ដោយក៏មហាបេសទ
អង្គរវត្តនៅតេជាបេភពនេក្តី
មោទនភាពខ្ពស់បំផុត របស់
បេជាជាតិខ្មេរនងិតេវូបានបេតដិ្ឋ
នៅចំកណា្តាលផ្ទេទង់ជាតិខ្មេរ
តាំងពីឆ្នាំ១៩៤៧មក។
រយៈពេល១០០០ឆ្នាំកេយ

មកក្តីមោទនភាពតេវូជំនួសដោយ
ការឈឺចាប់ និងការស្តាយ-
សេណោះរកទបីផំតុគ្មាន។នោះ
មិនទន់គិតទៅដល់រយៈពេល
១០០០ឆ្នាំទៅមុខទៀតផង។
កេយការដួលរលំនេសម័យ
អង្គរចកេភពខ្មេរបានចុះខេសោយ
ជាលំដាប់ទឹកដីបានរួញតូចបន្តិច
ម្តងៗស្ទើរតេបាត់ពីផេនទីពិភព-
លោក។បេទេសជាតិបានជួប-
បេទះតេចមេបំាងរាំងជល់គ្មាន
សេបើយចមេបាំងផ្ទេក្នុងផងនិង
ចមេបាំងជាមួយបរទេសឈ្លាន-
ពានផង។

ការណ៍នេះបានធ្វើឱេយកម្ពុជា
ដេលជាចកេភពដ៏ខ្លាងំពកូេមយួ
ធ្លាក់ខ្លនួជារដ្ឋស្ថតិកេមអាណា-
និគមផ្លាស់វេននេរដ្ឋកេបេរខង
ដេលកកើតកេយខ្លួនជាង១
០០០ឆ្នាំ។
ទឹកដីជាចេើនតេូវបានបាត់-

បង់ទៅបេទេសកេបេរខងទំង-
នោះជាក់ស្តេងដេនដីខ្មេរលើ
រាប់សិបខេត្តបានធ្លាក់ទៅ

បេទេសថេដេនដីកម្ពុជាកេម
រាប់សិបខេត្ត រួមទំងកេុងពេ-
នគរផងបានធ្លាក់ទៅបេទេស
វៀតណាមនិងមួយផ្នេកទៀត
កប៏ានធ្លាក់ទៅបេទេសឡាវផង-
ដេរ។បនា្ទាប់ពីរំដោះខ្លួនចេញពី
អាណានិគមផ្លាស់វេននេរដ្ឋកេបេរ-
ខងកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនស្ថិតកេម
អាណានិគមបារាំងជិត១
សតវតេសរ៍ទៀត។
ការតសូ៊រំដោះខ្លួនចេញពីនឹម

អាណានិគមបារំាងតេវូចំណាយ
ពេលអស់រាប់ទសវតេសរ៍ទមេំ

ទទួលបានឯករាជេយពេញលេញ
នៅឆ្នាំ១៩៥៣។
កេយទទួលបានឯករាជេយ

កម្ពុជាបានកា្លាយជាកោះសន្តិ-
ភាព តេមិនយូរប៉ុនា្មានកម្ពុជា
បានរអិលខ្លនួធ្លាក់ចូលក្នងុសង្គេម
សីុវិលអស់រយៈពេលជាង២
ទសវតេសរ៍ទៀត។ រហូតដល់
ចុងឆ្នាំ១៩៩៨ទើបកម្ពុជាមាន
សន្តភិាពពេញលេញ។

នៅពេលនិយាយពីអតីតកាល
នេចកេភពខ្មេរនិងអារេយធម៌អង្គរ
ដ៏បវរបេជារាស្តេខ្មេរគេប់រូប
ពិតជាមានមោទនភាពចំពោះ
បេវត្តិសស្តេនិងបុព្វបុរសខ្លួន
ណាស់។
ប៉ុន្តេនៅពេលនិយាយពី

សោកនាដកម្មពីអតតីកាលនិង
ទឹកដីដេលបាត់បង់ទៅបេជា-
រាស្តេខ្មេរគេប់រូបមានការស្តាយ-
សេណោះរកទីបំផុតគ្មាននិង
មានការឈឺចាប់យា៉ាងខ្លាងំបេៀប-
ដូចជាគេយកកាំបិតទៅចាក់
ទម្លុះបេះដូងដូច្នាះដេរ។
ប៉ុន្តេបើតេឹមតេមោទនភាព

ឈឺចាប់និងស្តាយសេណោះ
នោះគឺមនិគេបគ់េន់ទេ។ជំនួស
ឱេយការឈឺចាប់ និងការស្តាយ-
សេណោះបេជារាស្តេខ្មេរគេប់
សេទប់វណ្ណៈគេប់និនា្នាការនយោ-
បាយតេូវតេអនុវត្តនូវការប្តេជា្ញា-
ចិត្តរបស់យើងដេលបានចារឹក-
ទុកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺ
«ភា្ញាក់រឭកកេកឈរឡើង
ចងបាច់ឆន្ទៈមោះមុតប្ដូរផ្ដាច់
រួបរួមគ្នាពងេងឹឯកភាពជាតិរកេសោ
ការពារទកឹដីកម្ពជុាអធបិតេយេយ
ថ្លេថា្លានិងអារេយធម៌អង្គរដ៏បវរ»។
ពេលសម្លឹងទៅអតីតកាល

ជាង១០០០ឆ្នាំមុនយើងមាន
មោទនភាពលាយឡំជាមួយ
ការឈឺចាប់និងការស្តាយ-
សេណោះ។
ប៉ុន្តេតើយើងបានគិតបេប-

ណានិងធ្វើបេបណាដើមេបី
អត្ថិភាព វឌេឍនភាពនិងវិបុល-
ភាពជាតិយើងសមេប់រយៈ-
ពេល១០០០ឆ្នាំទៅមុខទៀត?
ក្នងុនយ័នេះយើងទងំអសគ់្នា

តេូវតេខិតខំបេឹងបេងឧសេសោហ៍
ពេយាយាមឡើងយើងមិនអាច
ដេករង់ចំាពេងសំណាងបានទេ។
យើងទងំអសគ់្នាតេវូតេមានការ-

ទទួលខុសតេូវទៅតាមតួនាទី
រៀងៗខ្លួនមិនថាកសិករកម្មករ
សសិេសនសិេសិតបញ្ញវន្តមន្តេីរាជការ
សស្តាេចារេយគេបូងេៀនកងទ័ព

នគរបាលអ្នកនយោបាយតុលា-
ការពេះសងេឃឬអ្នកជំនួញ។ល។
កសិករតេវូតេខិតខំបង្កបង្កើន-

ផលដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វ,កម្មករ
តេូវតេស្វាហាប់នឹងការងរសិសេស
និសេសិតតេូវតេខិតខំរៀនសូតេឱេយ
ខ្លាងំឡើង ស័ក្តិសមជាសសរទេូង
ជាតិ,បញ្ញវន្តតេូវតេខិតខំសិកេសោ
សេវជេវបោះពុម្ព ផេសព្វផេសោយ,
មន្តេរីាជការតេវូតេខតិខំបមេើរាស្តេ
បេកបដោយមនសិការជាតិ និង
កេមសីលធម៌វិជា្ជាជីវៈ។
ដោយឡេកសស្តាេចារេយ

គេូបងេៀនតេូវតេខិតខំបងេៀន
សសិេសនិសេសិតឱេយមានសមត្ថភាព
ផលិតភាពនវានុវត្តភាពគុណ-
ធម៌និងមនសិការជាតិ,កងទ័ព
តេូវតេសោ្មាះតេង់នឹងជាតិកា្លា-
ហានតស៊ូប្តូរផ្តាច់ក្នុងបុព្វហេតុ
ការពារអធិបតេយេយជាតិ និង
បូរណភាពទឹកដី, នគរបាល
តេូវតេប្តេជា្ញារកេសោការពារសន្តិ-
សខុសណា្តាប់ធ្នាប់សង្គមឱេយបាន
ល្អបេសើរ។
អ្នកនយោបាយតេូវតេគិត

ឧត្តមបេយោជន៍ជាតិនិងបេជា-
ជនជាធំតេូវគិតដល់អ្នកជំនាន់
កេយសូមកុំគិតតេពីការបោះ-
ឆ្នាតអាណត្តិកេយ,តុលាការ
តេូវតេរកេសោយុត្តិធម៌ជូនបេជា-
រាស្តេ,ពេះសងេឃតេវូតេខតិខំអបរ់ំ
សីលធម៌សង្គម រីឯអ្នកជំនួញ
តេូវតេមានកេមសីលធម៌និង
គតិគរូដល់បរសិ្ថាននងិភពផេន-
ដីហើយសមាសភាពសង្គមដទេ-
ទៀតតេវូតេខិតខំបំពេញការងរ
របសខ់្លនួបេកបដោយមនសកិារ-
ជាតិ និងការទទួលខុសតេូវ
ខ្ពស់បំផុត។
យើងអ្នកជំនាន់នេះជាបុព្វបុរស

នេកូនចៅយើងជំនាន់កេយ។
តើយើងចង់ឱេយកូនចៅយើងចារ
ឈ្មាះយើងបេបណា?កូនចៅ
យើងជំនាន់កេយរបស់យើង
នឹងចារឈ្មាះយើងបេបណានា-
ពេលអនាគតនោះគឺអាសេ័យ
លើសកម្មភាពនិងស្នាដេបច្ចបុេបន្ន
របស់យើង។
យើងជាអ្នកជំនាន់កេយនេ

បុព្វបុរសរបស់យើងយើងបាន
ទទួលកេរដំណេលដ៏មហាសល
ពីបពុ្វបរុសយើងគឺមហាបេសទ
សិលារាប់ពាន់ជាឧទហរណ៍
សេប់,តើយើងអ្នកជំនាន់នេះ
នងឹបនេសលទ់កុនវូកេរដណំេលអ្វី
សមេប់អ្នកជំនាន់កេយ?
នោះគឺអាសេ័យលើការខិតខំ

របស់យើងទំងអស់គ្នាហើយនា-
ពេលនេះ។យើងតេូវតេបង្កើត
មោទនភាពនិងបនេសល់ទុកនូវកេរ-
ដណំេលសមេប់កនូចៅយើងជនំា ន់
កេយដូចដេលបុព្វបុរសយើង
បនេសល់ទុកឱេយយើងដូច្នាះដេរ។

ទន្ទមឹនឹងនេះយើងទំងអស់-
គ្នាក៏តេូវតេយល់ឱេយចេបាស់ពី
សភាពការណ៍ពិភពលោកពី
ភូមិសស្តេនយោបាយនិងយុទ្ធ-
សស្តេរបស់ពួកមហាអំណាច
ថាពួកគេកំពុងគិតអ្វី?គេ
ទៅណា?គេកំពុងធ្វើអ្វី?គេ
ចង់បានអ្វី?គេបេើយុទ្ធសស្តេ
និងយុទ្ធវិធីអ្វី?ហើយបេទេស
យើងជាបេទេសតូចគួររៀបចំ
ខ្លួនបេបណា?
យើងទំងអស់គ្នាជាជនជាតិ-

ខ្មេរតេូវតេមានស្មារតីភា្ញាក់រឭក-
ខ្ពស់កុំឱេយរាំខុសចង្វាក់កុំលោត
ខុសកេឡាតាមខេសេញាក់របស់
មហាអំណាច។
បេទេសយើងធ្លាប់ជាជនរង-

គេះនិងធ្លាប់ទទួលរងសោក-
នាដកម្មរាប់មិនអស់ដោយសរ
ការរត់បេណាំងមនោគមន៍វិជា្ជា
របស់មហាអំណាចនិងដោយ-
សរតេការរាំខុសចង្វាក់ និងការ-
លោតខុសកេឡា របស់អ្នក-
នយោបាយពីអតីតកាល។
យើងមិនគួរដើរជាន់ដាន

បេវត្តិសស្តេទៀតទេ។គ្មាន
បេទេសណាគេសេឡាញ់ជាតិ
យើងជាងយើងសេឡាញ់ជាតិ
យើងនោះទេ។
បើជាតិយើងខេសោយយើងមិន

អាចទៅសំពះសុំសន្តិភាពពី
នរណាបានទេ។បើជាតិយើង
ខេសោយកុំនយិាយពីឯករាជេយនងិ
អពេយាកេតឹ សូមេបីតេយើងសំុរស់-
នៅដោយស្ងប់សុខដោយមិន
ទៅរំខនជាតិសសន៍ណាក៏
មិនបេកដថាគេឱេយជាតិយើង
បានសុខនោះដេរ។
ដូច្នេះមានតេយើងខិតខំបេងឹ-

បេងធ្វើឱេយជាតិខ្លាងំនោះទេទើប
ជាតិយើងអាចគេចផុតពីការ-
បេមាថពីជាតិសសន៍ដទេបាន។
យើងតេូវតេខិតខំបេឹងបេងឱេយ
ខ្លាំងដើមេបីអត្ថិភាព វឌេឍនភាព
និងវិបុលភាពជាតិយើងទំង
បច្ចុបេបន្ននិងទៅអនាគត។
ដើមេបីឱេយជាតិយើងខ្លាំងយើង

តេវូតេធ្វើឱេយធនធនមនុសេសយើង
ខ្លាំង,ចេបាប់យើងខ្លាំង,បេព័ន្ធ
នយោបាយយើងខ្លាងំ,សេដ្ឋកចិ្ច
យើងខ្លាំង,ខឿនការពារជាតិ
យើងខ្លាងំ,សមគ្គភីាពឯកភាព
និងមោទនភាពជាតិយើងខ្លាំង,
ការទូតយើងខ្លាំង,បេព័ន្ធយុត្តិ-
ធម៌សង្គមយើងខ្លាំងនិងសន្តិ-
ភាពយើងរងឹមា,ំនោះជាតិយើង
នឹងខ្លាំងគឺខ្លាំងយូរអង្វេងមិន-
មេនខ្លាំងតេ១ពេល៕

លោក គិ ន ភា ប្រធា ន  វិទ្រយា- 
ស្ថាន ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ ន្រ  
កម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្រយ សភា កម្ពុជា 
(ទស្រសនៈ ក្នងុ អត្ថបទ ន្រះ ជា ទស្រស នៈ    
ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ អ្នកនិពន្ធ)
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យើង ទាំង អស់ គ្នា ជាជនជាតិ ខ្ម្ររ  ត្រូវ ត្រ មាន  
ស្មារតី ភា្ញាក់រឭ កខ្ពស់  កុំឱ្រយ រាំខុស ចង្វាក់ កុំ លោត 
ខុសក្រឡា តាមខ្រស្រញាក់របស់  មហាអំណាច។
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រដ្ឋមន្ត្រកីារពារជាតិអាស៊ានអនុម័តលើឯកសរទស្រសនទានក្នងុការពង្រងឹកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ
វ៉ន ដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ  តាម រយៈ កិច្ច បៃជំុ រដ្ឋ-  
មន្តៃី ការពារ ជាតិ អាស៊ាន  និង 
អាស៊ាន បកូ រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ  ចាប-់ 
ពីថ្ងៃទី ១៥  ដល់  ថ្ងៃ ទី ១៦  ខៃ មិថុ នា  
អង្គ  បៃជុំ បាន ឯក ភាព  អនុម័ត 
លើ ឯកសរ ទសៃសន ទាន  ទាក់ទង 
នឹង ការ ពងៃងឹ កិច្ច សហបៃតិ បត្ដ ិ- 
កា រ គ្នា ខណៈ កម្ពុជា បញ្ជាក់ ថា  
ពៃ ល ធ្វើ ជា ម្ចាស ់ផ្ទះ  កចិ្ច បៃជុ ំ នៃះ 
នៅឆ្នាំ ២០២២  នឹង ដាក់ បញ្ចូល 
នូវ ទសៃសន វិស័យ ជា យុទ្ធ  សស្តៃ 
មួយ ចំនួន  ។

កាល ពី ថ្ងៃទី១៥-១៦  ខៃ 
មិថុនា   លោក  ទៀ  បាញ់  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង ការពារ ជាតិ  បាន ដឹក នាំ 
គណៈ បៃតិភូ  ចូល រួម កិច្ចបៃជំុ រដ្ឋ - 
មន្តៃី ការពារ ជាតិ អាស៊ាន  លើក  
ទី ១៥  និង កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋមន្តៃី ការ - 
ពារ ជាតិ អាស៊ាន-បូក លើក ទី ៨ 
រួម នឹង កិច្ចបៃជំុ កៃ ផ្លវូការ រដ្ឋម ន្តៃ ី 
ការពារ ជាតិ អាស៊ាន-ចិន  តាម 
បៃព័ន្ធ វីដៃអូ អនឡា ញ  តប តាម កា រ- 
អញ្ជើញ របស់ រដ្ឋមន្ដៃ ីការពារ ជា តិ  
នៃ បៃទៃស បៃ៊យុ ណៃ ដារុយ សឡឹ  ម  
ដៃល ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ នៃ កិច្ច បៃជំុ នៃះ ។

សៃចក្ដ ីបៃកាសព័ត៌ មន  របស់ 
កៃសួង ការ ពារជាត ិកម្ពជុា  កាល- 

ពថី្ងៃទ ី១៦  ខៃ មថិនុា  បាន ឱៃយ ដងឹ 
ថា  នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ  រដ្ឋ មន្តៃី ការ - 
ពារ ជាតិ អាស៊ាន  លើក ទី ១៥  រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីការពារ ជា តិ អាស៊ាន បាន 
ចូល  រួម អនុ ម័ត ឯកសរ ទសៃសន- 
ទាន ឯក សរពភិាកៃសា  នងិ វិធាន- 
បៃតិបត្តកិារ និយាម  សរុប ចំនួន ៩ ។   
ក្នងុ នោះ រួមមន ឯក សរ ទសៃសន- 
ទាន ចំនួន ៤ តៃវូ បាន អនុម័ត ដោ យ 
ផ្ដោត លើការ ធ្វើឱៃយ បៃសើរ ឡើង 
នូវ ហៃដា្ឋារ ចនាសម្ព័ ន្ធទូ  រគ មនា - 
គមន៍ ផ្ទាល់ ក្នងុ អាស៊ាន ការ ពងៃ ឹង  
ការភា្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង អាស៊ាន ជា - 
មួយ ដៃគូ ខាង កៃការ បង្កើន កិច្ច -   
សហ បៃតិ បត្តិ ការ  លើវិស័យ 
សន្ត ិសខុ ពត័ ៌មន វទិៃយា  ពៃម ទាងំ 
ការ បង្កើត មជៃឈ មណ្ឌល បច្ចៃក- 
វិទៃយា  ព័ត៌ មន វិទៃយា  សមៃប់ 
វិស័យ ការពារជាតិ អាស៊ាន ។

អង្គ បៃជំុ បាន កត់ សម្គាល់ លើ 
ឯក សរ ចំនួ ន ២  និង ឯកភាព 
លើឯ កសរ បំពៃញ បន្ថៃម ចំនួន 
៣  ។  ឯកសរទសៃសន ទាន ទំាង នោះ  
គឺ ដើមៃបី ពងៃឹង កិច្ចសហ បៃតិ- 
បត្តកិារ  ក្នងុ កៃប ខ័ណ្ឌ កិច្ច បៃជំុ រដ្ឋ - 
មន្តៃ ីការពារ ជាតិ អាស៊ាន ឱៃយ កា ន់  - 
តៃមន បៃសិទ្ធ ភាពពងៃឹង មជៃឈ- 
ភាព អាស៊ាន  និង យន្ត ការ ពាក់ ព័ន្ធ  
ផៃសៃងៗ ដៃល ដឹក  នំាដោយ អា ស៊ាន  ។

រដ្ឋម ន្តៃកីារពារជាត ិអាស៊ាន  ក ៏
បាន អនុម័ត លើបៃកាស បើដា - 
ស ៃរបីៃហ្គាវ៉ាន ់ ក្នងុ ការ បៃ រព្ធខបួ 
លើក ទ១ី៥  របស ់រដ្ឋ មន្តៃកីារពារ- 
ជាតិ អាស៊ាន ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ ការ- 
តៃៀម ជា សៃច  សមៃប ់អនាគ ត  
សន្តភិាព  នងិ វបិលុ ភាព អាស៊ា ន  
ដៃល ជា ឯក សរដ៏ សំខាន់ មួយ  
របស់ កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋ មន្តៃី ការពារ- 
ជាត ិអាស៊ាន  ដោយ ផ្តោត លើការ- 
ពងៃឹង មជៃឈ ភាព អាស៊ាន  និង 
ការលើក កម្ពសក់ចិ្ច សហបៃ តបិត្ត-ិ 
ការការ ពារ ជាតិ ក្នុង ចំណោម រដ្ឋ 
សម ជិក អាស៊ាន ។

លោក  ទៀ បាញ់  បាន វយ- 
តម្លៃ ខ្ពស ់ លើ កចិ្ច ខតិខបំៃងឹ បៃង  
របស់ ឧត្តម មន្តៃី ការពារ ជាតិ 

អាស៊ាន  និង កៃុម ការងារ  ឧត្តម- 
មន្តៃី ការពារ ជាតិ អាស៊ាន  ក្នុង 
ការជម្នះ  លើ ឧប សគ្គ ទាំងឡាយ  
ដើមៃបី សមៃច បាន នូវការ ឯក- 
ភាព គ្នា លើ ឯកសរ ទាំង អស់ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា ៖« នៅ ពៃល 
ដៃល កម្ពជុា ធ្វើ ជា ម្ចាស ់ផ្ទះ នៃ កចិ្ច- 
បៃជុ ំ រដ្ឋ មន្តៃ ីការពារជាត ិអាស៊ាន 
ឆ្នា ំ២០២២  កម្ពជុា នឹងដាក់ បញ្ច ូល 
នូវ ទសៃសន វិស័យ ជាយុទ្ធ ស ស្តៃ 
មយួ ចនំនួ ដៃ ល នៅ ក្នងុ នោះ ម ន  
ការពងៃងឹ តនួាទ ីរបស់ កង ទព័ នៃ 
បណ្តាបៃទៃស អាស៊ា ន  ដើមៃបី ឆ្លើ យ- 
តប ទៅ នឹង ជំងឺរាត តៃបាត ឆ្លង 
ពៃំដៃ ន  និង ការ ពងៃឹង យន្ត ការ  
គំទៃ ស្តៃីអាស៊ាន  ក្នុង បៃតិ បត្តិ - 
ការរកៃសា សន្តិភាព »។

អង្គបៃ ជំុ ក៏បាន អនុម័ ត លើ គោ ល  -  
ការណ៍ នៃកិច្ច បៃជុំ រដ្ឋមន្តៃី ការ ពារ- 
ជាត ិអាស៊ាន- បកូ ជា រៀង រាល ់ឆ្នា ំ 
និង ការឯក ភាព ឱៃយមន កិច្ច បៃជំុ 
កៃ ផ្លវូ ការ រដ្ឋ មន្តៃ ីការពារ ជាតិ 
អាស៊ាន - អូស្តោៃលី  និង កិច្ច បៃជុំ 
កៃ ផ្លូវ ការ រដ្ឋមន្តៃី ការពារ ជាតិ 
អាស៊ាន -សធារណ រដ្ឋ កូរ៉ៃនៅ ក្ន ុង  
កិច្ច បៃជំុ ចង្អៀត រដ្ឋ មនៃ្ដ ីការ ពារ ជាត ិ
អាស៊ា ននៅ ខៃវិច្ឆ ិកា ឆ្នា២ំ ០២១ ។

នៅ ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ រដ្ឋ មន្តៃកីារ ពារ- 
ជាតិ អា ស៊ា ន - បូក លើក ទី៨  រដ្ឋ - 
មន្ដៃី ការពារ ជាតិ អាស៊ាន - បូក  
បានផ្លាស់ ប្តរូ ទសៃសនៈ ស្ត ីពី បរិយា - 
កា ស សន្ត ិសុខតំ បន់  និង អន្តរ ជា តិ 
តាម ការ យល់ ឃើញ  និង ការ- 
កំណ ត់ អាទិភាព របស់ បៃទៃស 
នីមួយៗ  ដូច ជា បញ្ហា  ឥណ្ឌ-ូបា៉ា - 
សីុហ្វកិ  បញ្ហា សមុទៃ ចិន ខាង តៃបូ ង  
ស្ថាន ភាព នៅ បៃទៃស មយីា៉ាន ់ម៉ា  
បញ្ហា ភៃរវ កម្ម  បញ្ហាឧបទ្វីប កូរ៉ៃ  
បញ្ហា បមៃ ប មៃួល អាកាស ធាតុ  
និង បញ្ហា បៃកួត បៃជៃង រវង 
មហ អំណច ក្នុង តំបន់  ។

លោកទៀ បាញ់  បាន ចៃក រំលៃ ក 
ទសៃសនៈ តាមរយៈ កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
ដោយ បាន លើក បញ្ហា សន្តិ សុខ  
ដៃល កំពុង បៃឈម  មួយ ចំនួន 
ដូច ជា ការបៃ យុទ្ធ បៃឆំង ជំងឺ 

កូវីដ  ១៩  បញ្ហា ភៃរវកម្ម ជាពិសៃ ស 
ពគីណុ តម្លៃ នៃនយោ បាយ ឈ្នះ- 
ឈ្នះ របស់ កម្ពុជា  ក្នុង ការ បញ្ចប់ 
សង្គៃម សីុវិល  និង នំាមក នូវ ឯក- 
ភាព ពៃញ លៃញ នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«កម្ពុជា 
គទំៃ លើវសិយ័ រកៃសា សន្តភិាព ក្នងុ 
កៃបខ័ណ្ឌ អង្គការ សហ បៃជា ជា តិ  
ដៃល កម្ពុជា បាន ចូលរួម យា៉ាង 
សកម្ម តាំង ពី ឆ្នាំ ២០០៦ មក ជា - 
ពិសៃស ប្តៃជា្ញា   ចិត្ត ក្នុង ការ ជំរុ ញ 
ឱៃយ មន ការ ចូល រួម ពីសៃ្ដី កាន់ តៃ 
ចៃើន ក្នងុ បុព្វ ហៃតុ រកៃសា សន្ត ិភាព »។

បើតាម សៃច ក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ ម ន  
កិច្ច បៃជុំ កៃ ផ្លូវ ការរ ដ្ឋមន្តៃី ការ - 
ពារជាតិ អាស៊ាន -ចិន រ ដ្ឋ មន្តៃ ីការ - 
ពារជាតិ ចិន  និង រដ្ឋ មនៃ្តីការ ពារ- 
ជាតិ អាស៊ាន បាន វយ តម្លៃខ្ពស់ 
លើ សមិទ្ធ ផល  និង បទពិសោធ 
ជោគ ជ័យ នៃកិច្ច សហ    បៃតិប ត្តកិា រ 
អាស៊ាន -ចិន  រយៈ ពៃល ៣ទស វ តៃសរ៍ 
កន្លង ទៅ  ពៃម ទំាង ពិនិតៃយ មើល 
សំណើ កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ  
ការ ពារជាតិ  ក្នុង ឱកាស នៃ កា រ- 
បៃរព្ធ ខួប ៣០ ឆ្នា ំនៃការ បង្កើ ត 
ទំនាក់ទំនង កិច្ច សន្ទនា អា ស៊ាន    - 
ចិន និង ធ្វើការ ផ្លាស់  ប្តូរ ទសៃសនៈ 
ពីស្ថាន ភាព អន្តរ ជាតិ និង តំបន់ 
ផង ដៃរ ៕

លោកទៀ បាញ់ ក្នងុ កិច្ច បេជំុ រដ្ឋមន្តេកីារ ពារ ជាតិ អាស៊ាន  ។ រូប កៃសួង ការពារ ជាតិ 
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដំឡើង
ប្រក់របបសន្តសុិខសង្គមដល់
អតីតយុទ្ធជនឱ្រយដល់៦៤មឺុនរៀល

 វ៉ន   ដា រ៉ា  

  ភ្នំពេញៈ  លោក  ហ៊ុន   សៃន   
នាយក រដ្ឋ មន្តៃី នៃ ពៃះ រាជា- 
ណាចកៃ កម្ពជុា បាន បៃកាស ឱៃយ 
ដងឹ តាមសារ លខិតិ របស ់លោ ក 
បៃរព្ធ ខបួ លើក ទ ី១៤ ទវិា អតតី 
យុទ្ធ ជន កម្ពុ ជា   ២១   មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០ ២១   នឹង ដំឡើង បៃក់ របប 
សន្ត ិសខុ សង្គម បៃ ចា ំខៃ ឱៃយ ដល ់
៦៤ មុឺន រៀល ក្នុង ១ ខៃ    ដៃល 
ក្នុង នោះ បៃក់ វិភាជន៍ គៃួសារ   
បៃក់ បំណាច់ គៃួសារ  និង កូន 
បៃចាំ ខៃ របស់ អតីត យុទ្ធ ជន 
និង គៃួសារ អតីត យុទ្ធ ជន   បាន 
កំពុង អនុវត្ត ដូច បៃក់ វិភាជន៍  
គៃួ សារ បៃចាំ ខៃ របស់ មន្តៃី រាជ- 

ការ សុីវិល   និង  កង កម្លាំង បៃ- 
ដាប់ អាវុធ ផង ដៃរ ។   

 យោង តាម សារ លិខិត របស់   
លោក   ហ៊ុន   សៃន   បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ អតីត យុទ្ធជន 
ចនំនួ   ១០១  ២៨៧  នាក ់ពៃម- 
ទាំង អ្នក នៅ ក្នុង បន្ទុក ចំនួន   
១៥១   ០០៧  នាក់  កំពុង 
ទទួល បៃក់ របប សន្តិ សុខ- 
សង្គម បៃចា ំខៃ ពរី ដ្ឋ  ហើយ ចាប ់
ពី ខៃ មៃសា  ឆ្នាំ ២០២០   រាជ- 
រដា្ឋាភិ បាល បាន ដំឡើង បៃក់ 
របប សន្តិ សុខសង្គម បៃចាំ ខៃ ជូ ន   
និវត្ត ជន   ជន បាត់ បង់ សមត្ថ ភាព 
 ការ ងារ   និង ជន ពិការ ចាប់ ពី   
៥៦ មុនឺ រៀល ដល ់៦២ មុនឺ រៀល 
ក្នុង ១ ខៃ ។ ...តទៅទំព័រ ៩

លោកនាយករដ្ឋមន្តេ ីហុ៊ន សេន។ រូបថត SPM
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តពីទំព័រ១...ត្រូវបានបិទទ្វារព្រយួរ-
ការងារនិងប្រឈមការបញ្រឈប់ដ្រល
បានជះឥទ្ធិពលដល់អាយុជីវិតនិង
ជីវភាពរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដ្ររ
ប្រមាណ៩០មុឺននាក់។ស្ត្រីមានចំនួន
៨០ភាគរយ ន្រកមា្លាំងពលកម្មក្នុង
វិស័យកាត់ដ្ររ ទទួលរងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងច្រើនពីការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ-
១៩ដោយសារពកួគ្រធ្វើការនៅកន្ល្រង
ដ្រលគ្មានខ្រយល់ច្រញ-ចលូការប្រមលូ-
ផ្តុំមនុស្រសកកកុញការប្រស្រយ័ទក់ទង
គ្នាជតិស្នទិ្ធនងិការធ្វើដណំើរទៅធ្វើការ
ជាក្រុមៗតាមរថយន្តឈ្នួលជាដើម។
ទន្ទមឹគ្នាន្រះដ្ររUNប្រចាកំម្ពជុាបាន

សម្ត្រងការសា្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្នងុការផ្តល់អាទិភាពដល់ការចាក់វ៉ាក-់
សំាងកូវដី១៩ចពំោះអ្នកបម្រើការងារ
ក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររ និងបានឧបត្ថម្ភ
ជំនួយជាសាច់ប្រក់ដល់កម្មករ-កម្ម-
ការនិីដ្រលត្រវូបានព្រយរួការងារមា្នាក៤់០
ដុល្លារក្នុង១ខ្រ។
ប្រភពដដ្រលឱ្រយដឹងដ្ររថាដើម្របីយល់

កាន់ត្រច្របាស់អពំីសា្ថានភាពរបស់កម្មករ
កាត់ដ្ររក្នុងអំឡុងព្រលកូវីដ១៩អង្គ-
ការសហប្រជាជាតិបានធ្វើបទសមា្ភាស
កាលពីខ្រឧសភាឆ្នាំ២០២០ជាមួយ
កម្មករកាត់ដ្ររជិត៤០០នាក់ហើយ
សមា្ភាសម្តងទៀតនៅខ្រឧសភា និង

មថិនុាឆ្នាំ២០២១ជាមយួកម្មករកាត-់
ដ្ររចំនួន៣៧០នាក់ដើម្របីស្វ្រងយល់
ពីកង្វល់ និងសុខុមាលភាពរាងកាយ
និងផ្លូវចិត្ត។«ជាលទ្ធផលកង្វល់ទូទៅ
បំផុតក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជិតគឺ
វបិត្តិហរិញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លនួរមួទំងមនិអាច
សងប្រក់កម្ចីក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពនិង
សុខភាពគ្រួសាររបស់ពួកគ្រផងដ្ររ»។
រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីត-

យុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្របទលោក
សំហ្រងបុរសបានថ្ល្រងអំណរគុណ
ដល់UNដ្រលបានជយួជាបច្ច្រកទ្រស
មកដល់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចការដោះស្រយ
បញ្ហាផ្រស្រងៗដើម្របីរកវិធីសាស្ត្រកំណត់
ឱ្រយឃើញអ្នកខ្វះខាតពិតប្រកដដ្រល
នឹងត្រូវទទួលបានជំនួយ។
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់

ថាជាក់ស្ត្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិន
គិតគូរត្រ១ជ្រុងទ្រគឺគិតគូរដល់អ្នក
ងាយរងគ្រះផ្រស្រងៗទៀតដ្រលកំពុង
ប្រឈមខ្វះខាតក្នុងអំឡុងការរីករាល-
ដលន្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកថា៖«នៅព្រលបិទខ្ទប់រដ្ឋាភិ-

បាលក៏បានគិតគូរដល់មុខរបរនិង
ការងារដ្រលប្រឈមដូច្ន្រះរដ្ឋាភិបាល
បានគិតគូរជាចំាបាច់ដល់មុខរបរការងារ
ណាមួយដ្រលងាយរងគ្រះដើម្របីជួយ
ពួកគត់ក្នងុនោះយើងក៏បានផ្តោតសំខាន់
លើកម្មកររោងចក្រដ្ររមនិត្រមឹត្រផ្តល់
ប្រក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនោះទ្រយើង
គិតដល់ថាថ្ល្រទឹកភ្លើងផ្ទះជួលថា
គត់ជួបបញ្ហាអីខ្លះ»។
លោកឱ្រយដឹងដ្ររថាជាក់ស្ត្រងទំង

កម្មកររោងចក្រទំងអស់និងពលរដ្ឋ

ងាយរងគ្រះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជួយ
ជាជំនួយ និងឧបត្ថម្ភសាច់ប្រក់ដល់
ជាង៥មុឺនគ្រួសារមកហើយនៅក្រុង
ភ្នំព្រញតាខ្មានិងក្រុងព្រះសីហនុ។
លោកថា៖«បើទូទំងប្រទ្រសយើង

ជួយបានជាង៣លនគ្រួសារតាំងពី
ឆ្នាំ២០២០មកហើយជំនួយទំងអស់
ន្រះយើងចាយអស់ជាង៣០០លន
ដុល្លារមកហើយជិត១០ភាគរយន្រ
ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទំងមូល»។
អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងការងារនិង

បណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈលោកហ្រង
សួរនិងលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គល្រ-
ខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដ្ររ
នៅកម្ពុជាមិនអាចទក់ទងបានទ្រ
កាលពីម្រសិលមិញ។
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិប-

ត្រយ្រយកម្មករកាត់ដ្ររកម្ពជុាលោកអាត់
ធន់បានយល់ស្របនឹងការរកឃើញ
ន្រះដោយលោកថ្ល្រងថារដ្ឋាភបិាលគរួ
បន្ថ្រមការយកចតិ្តដក់ចពំោះស្រី្តបម្រើ
ការងារក្នុងវិស័យកាត់ដ្ររមួយន្រះ។
លោកថា៖«កន្លងមកស្ត្រីធ្វើការនៅ

កន្ល្រងរោងចក្រប្រឈមបញ្ហារួចទៅ-
ហើយនៅព្រលដ្រលមានបញ្ហាជំងឺ-
កូវីដទៀតគត់រឹតត្រប្រឈមទក់ទង
នឹងការចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ
ឬក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ»។
លោកបានបន្ថ្រមថាក្នុងករណីដ្រល

រោងចក្រប្រកាសព្រយួរការងារឬរដ្ឋាភិ-
បាលសម្រចបិទខ្ទប់កន្ល្រងណាមួយ
គួរត្រផ្តល់ថវិកាជូនដល់កម្មករ-កម្មការនិី

ឱ្រយបានគ្រប់ៗគ្នាហើយមិនគួរកាត់
លុយឧបត្ថម្ភផ្រស្រងៗ ទ្រ។
សម្រប់របូលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាល

គួរពិនិត្រយ និងវយតម្ល្រជាថ្មីដោយ
ផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រក់ដល់កម្មករ-
កម្មការិនីយ៉ាងតិចបំផុត១០០ដុល្លារ
ដើម្របីឱ្រយពួកគ្រអាចបន្តរស់រានមានជីវិត
ក្នុងសា្ថានភាពដ៏លំបាកន្រះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំគិតថា

រដ្ឋាភិបាលផ្តល់សាច់ប្រក់៤០ដុល្លារ
ដល់កម្មករដ្រលបានព្រយួរការងារជារឿង
ល្អប៉ុន្ត្រមិនទន់គ្រប់គ្រន់នោះទ្រ
ព្រះការចំណាយយ៉ាងតិចខ្ទង់១០០
ទៅ២០០ដលុ្លារមយួវិញទៀតការផ្តល់
ន្រះមិនបានគ្រប់គ្នាទៀតព្រះកម្មករ
ភាគច្រើនមិនបានទទួលប្រក់ន្រះទ្រ
បានត្រមួយចំនួនប៉ុណោ្ណោះ»។
យ៉ាងណាក៏ដោយUNបានលើក-

ឡើងថាវត្តមានន្រជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩
ក៏បងា្ហាញពីឱកាសមួយដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រ-
សើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌក្នុងវិស័យកាត់-
ដ្ររការលើកកម្ពស់ការសា្តោរឡើងវិញ
ដោយផ្អ្រកលើសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងការ-
ឆ្លើយតបផ្ន្រកយ្រនឌ័រជាដើម។អង្គ-
ការសហប្រជាជាតិកប៏ានលើកទកឹចតិ្ត
ឱ្រយអាជា្ញាធរការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន
របស់កម្មករកាត់ដ្ររស្របតាមកាតព្វ-
កចិ្ចរបស់ពកួគ្រក្រមបទដ្ឋាននងិសទិ្ធ-ិ
មនុស្រសអន្តរជាតិ និងសិទ្ធិការងារជា-
ពិស្រសផ្តោតលើការធានាសុខភាពនងិ
សុវត្ថិភាពរបស់កម្មករកាត់ដ្ររទំងក្នុង
និងក្រកន្ល្រងធ្វើការ៕
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តពីទំព័រ ១...តាមផ្លូវច្របាប់
ផងដ្ររ»។
លោកមាសវិរិទ្ធបានថ្ល្រងឱ្រយ

ដឹងថា ក្នងុសា្ថានភាពដ្រលពិភព-
លោកទំងមូលបាននិងកំពុង
ប្រយុទ្ធប្រឆំងទៅនឹងការឆ្លង-
រាតត្របាតពីជំងឺសកលកូវីដ១៩
សភាពការណ៍គ្រឿងញៀនទងំ
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិ និង
តំបន់កាន់ត្រមានការវិវឌ្រឍប្រ-
ប្រួលប្រកបដោយហានិភ័យ
ខ្ពស់។និនា្នាការផលិត ចរាចរ
ជួញដូរគ្រឿងញៀនសំយោគ
នៅត្រមានកណំើនខា្លាងំពសិ្រស
ទីផ្រសារគ្រឿងញៀនប្រភ្រទម្រតំ-
ហ្វ្រតាមនីក្រមម្រសៅបានពង្រកី
ខ្លួនធំជាងមុនក្នុងព្រលដ្រល
ដំណាំអាភៀននិងគ្រឿងញៀន
ប្រភ្រទហ្ររ៉ូអីុនមានការថយចុះ
គួរកត់សមា្គាល់។ សកម្មភាព
ផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់
ភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយក្រុម
ឧក្រិដ្ឋជនប្រដប់ដោយអាវុធ
ដ្រលទទួលមូលនិធិពីក្រុម
ឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនអន្តរ-
ជាតិនិងបានពង្រីកខ្លួនកាន់ត្រ
ធំជាងមុន។
លោកបានបន្ថ្រមថា៖ «តាម

ការវយតម្ល្រពីសភាពការណ៍
គ្រឿងញៀននៅអន្តរជាតិ និង

ក្នុងតំបន់ គឺភូមិសាស្ត្រសមុទ្រ
នៅត្រជាផ្លូវដ៏សំខាន់ក្នុងការ-
ចរាចរគ្រឿងញៀនជាទ្រង់ទ្រយ
ធំទៅកាន់ទផី្រសារគ្រឿងញៀនក្នងុ
ពិភពលោកទំងមូល»។
លោកបានបន្តថាដើម្របីឆ្លើយ-

តបទៅនឹងសា្ថានភាពគ្រឿង-
ញៀននាព្រលបច្ចុប្របន្នពិស្រស
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់សកម្ម
ក្នុងការពង្រឹងមជ្រឈមណ្ឌល
សម្របសម្រួលសុវត្ថិភាពទន្ល្រ
ម្រគង្គ(SafeMekongCoor-
dinationCentre)ដ្រលមាន
មន្ត្រីសម្របសម្រួលប្រចាំការ
មកពីបណា្តាប្រទ្រសសមាជិក
SMCC ទំង៦ រួមមាន កម្ពុជា
ថ្រឡាវចិនវៀតណាមនិងមី-
យ៉ាន់មា៉ា បានរួមសហការគ្នា
យ៉ាងសកម្ម។តាមរយៈយន្តការ
MOUបណា្តាប្រទ្រសទងំ៦ក្នងុ
មហាអនុតំបន់ទន្លម្រគង្គបាន
ឯកភាពគ្នាដក់ច្រញនូវប្រតិ-
បត្តិការ១៥១១ សំដៅបង្កើន
ប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តច្របាប់ និង
ដក់សមា្ពាធលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជន
ដើម្របីបងា្ការទប់សា្កាត់បង្ក្របការ-
ផលិត និងចរាចរគ្រឿងញៀន
ច្រញពីតំបន់ត្រីកោណមាស
និងចរាចរសារធាតុគីមីផ្រសំចូល
ក្នុងតំបន់។

ជំុវិញការពង្រងឹកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការន្រះផងដ្ររប្រទ្រស
កម្ពជុា បានខិតខំអនុវត្តយន្តការ
ភូមិឃុំជាប់ព្រំដ្រនគ្មានគ្រឿង-
ញៀនដោយបានធ្វើការបណ្តុះ-
បណា្តាលគ្រូបង្គាលនៅតាម
សហគមន៍ជាប់ព្រដំ្រនចុះផ្រសព្វ-
ផ្រសាយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នងុសហ-
គមន៍មូលដ្ឋាន ពិស្រសយុវជន
ឱ្រយមានការយល់ដឹងពីហានិភ័យ
ន្រគ្រឿងញៀន និងចូលរួម
ប្រយទុ្ធប្រឆងំគ្រឿងញៀនតាម-
រយៈការរាយការណ៍ពីបណា្តាញ
របស់ក្រមុឧក្រដិ្ឋជនគ្រឿងញៀន
ដ្រលពួកគ្របានដឹងមកកាន់
សមត្ថកិច្ចដើម្របីឈានដល់ការ-
បង្ក្របបានទន់ព្រលវ្រល។
ជាក់ស្ដ្រងកាលពីយប់ថ្ង្រទី១៦
ខ្រមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កមា្លាំង
នគរបាលជនំាញន្រមន្ទរីប្រឆងំ
បទល្មើសគ្រឿងញៀន(ក១)
ក្រមកិច្ចសហការចូលរួមពី
កមា្លាំងជំនាញន្រស្នងការដ្ឋាន
នគរបាលខ្រត្តព្រះវហិារ,កមា្លាងំ
ប៉ុស្តិ៍កំពង់ស្រឡៅ ន្រវរការពារ
ព្រដំ្រនល្រខ១០៥បានបង្ក្រប
ចាប់បុរសជនជាតិឡាវ២នាក់
ដ្រលបាននាំចលូគ្រឿងញៀនពី
ប្រទ្រសឡាវមកកម្ពុជាតាមផ្លូវ-
ទឹក នៅចំណុចភូមិកំពង់ពោធិ៍
ឃុំកំពង់ស្រឡៅ១ ស្រុកឆ្រប
ខ្រត្តព្រះវិហារ។

លោក ស៊ុន ចលនា ប្រធាន
ការិយល័យបង្ក្របគ្រឿងញៀន
ន្រស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្ត
ព្រះវហិារបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
នៅរសៀលថ្ង្រទី១៧ ខ្រមិថុនា
ឆ្នាំ២០២១ថាក្នុងប្រតិបត្តិការ
បង្ក្របចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិ
ឡាវ២នាក់ដ្រលរួមមានឈ្មាះ
MOUANVORLABOUD
អាយុ៣៧ឆ្នាំ និងឈ្មាះ Keo-
Thaអាយុ៣៧ឆ្នាំនាយប់នោះ
សមត្ថកចិ្ចបានឆ្រកឆ្រររកឃើញ
និងរឹបអូសវត្ថុតាងសារធាតុ
ញៀនប្រភ្រទម្រតំហ្វ្រតាមីន
(ICE)៥កញ្ចប់ធំ ទម្ងន់ជិត៥
គីឡូក្រមនិងមធ្រយោបាយដឹកជញ្ជនូ
ទកូយន្ត១គ្រឿងបញ្ជនូទៅកាន់
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តព្រះ-
វិហារដើម្របីរក្រសាទុកជាបណោ្តាះ-
អាសន្ន។
លោក ចលនា បានបញ្ជាក់

ថា៖«បច្ចុប្របន្នជនសង្រស័យក្នុង
បទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀន
ឆ្លងដ្រនពីឡាវចលូកម្ពជុាទងំ២
នាក់នោះកំពុងស្ថិតក្រមការ-
សុើបសួរចម្លើយពីមន្ត្រីការិយល័យ
ប្រឆំងគ្រឿងញៀនន្រស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលខ្រត្តព្រះវហិារ
ដើម្របីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន
ទៅកាន់សាលដំបូងខ្រត្តព្រះ-
វិហារដើម្របីចំណាត់ការបន្តតាម
នីតិវិធីច្របាប់»៕

គ្រឿងញៀនជាង...

UNប្រចំា...
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រីសុចាន់

ភ្នពំេញៈស្ថានទូតសហរដ្ឋអា-
មេរកិបេចាំកម្ពជុាបេកាសបញ្ចប់
ការផ្តល់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរាជ-
រដ្ឋាភិបាលកេមគមេងពេឡង់
បេតងដោយបង្វេរជំនួយនេះ
ទៅជយួដល់សង្គមស៊វីលិវសិយ័
ឯកជននងិសហគមន៍មូលដ្ឋាន
ដើមេបីលើកកម្ពស់ជវីភាពរស់នៅ
វិញខណៈមន្តេីកេសួងបរិស្ថាន
បានអះអាងថាបទល្មើសធនធាន 
ធម្មជាតិធំៗនៅតំបន់ពេឡង់
លេងកើតមានទៀតហើយ។
ស្ថានទូតអាមេរិកថ្លេងក្នងុសេច- 

 ក្តីថ្លេងការណ៍កាលពីថ្ងេទី១៧
ខេមិថ៊នាថាថ្វបីើបេទេសកម្ពជុា
សមេចបាននូវដំណើរការរីក-
ចមេើនទៅម៊ខខ្លះ នៅក្នងុការ-
ការពារបរិស្ថានក្តីតេអាមេរិកបាន
សម្តេងនូវកង្វល់ម្តងហើយម្តងទៀត 
លើការកាប់បំផ្លាញពេឈើដេល
នៅតេមានចេើននៅក្នងុតំបន់
ការពារ ពិសេសនៅដេនជមេក
សត្វពេពេឡង់ជាទីដេលទីភា្នាក់-
ងារUSAID របស់អាមេរិកបាន
ចំណាយធនធានជាចេើន។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍បញ្ជាក់ 

ថា៖«យើងបានអពំាវនាវឱេយមាន
កិច្ចសហបេតិបត្តកិារចេើនថេម-
ទៀត រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សហគមន៍មលូដ្ឋាននងិសង្គម-
ស៊ីវិលដើមេបីរកដំណោះសេយ
ដើមេបីការពារពេឡង់នងិបេតកិ-
ភណ្ឌធម្មជាតិនេពេះរាជាណាចកេ
កម្ពុជាដើមេបីជាបេយោជន៍របស់
បេជាជនកម្ពុជាទាំងអស់និង

ពិភពលោក»។
សេចក្តីថ្លេងការណ៍បន្តថាវា

ជាការគួរឱេយសោកស្តាយដេល
ស្ថានភាពកំព៊ងកាន់តេអាកេក់
ទៅ។តាំងពីឆ្នាំ២០១៦មក
ទោះបីជាមានការគាំទេរបស់
ទីភា្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកUS-
AIDដើមេបីឱេយមានការដើរលេបាត
ការបណ្តុះបណា្តាលដល់ផ្នេក
អន៊វត្តចេបាប់ចេើនថេមទៀតនិង
ការរៀបចំបង្កើតបេពន័្ធគេបគ់េង
តំបន់ការពារថា្នាក់ជាតិក៏ដោយ
ក៏តំបន់ដេនជមេកសត្វពេនៅ
ពេឡង់នៅតេបានបាត់បង់
ដដេលនូវផ្ទេដីពេបេមាណ៣៨-
០០០ហិកតាគឺជិត៩ភាគរយ
នេគមេបពេឈើនៅទីនោះ។
ស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការ

កាប់ឈើខ៊សចេបាប់ដេលតេវូបាន
បញ្ជាក់ចេបាស់នៅតេបន្តមាននៅ
ក្នងុនិងជំ៊វិញដេនជមេកសត្វពេ
នៅពេឡង់ហើយអាជា្ញាធរកម្ពជុា
មិនបានធ្វើការកាត់ទោសបាន
សមល្មមចំពោះបទល្មើសសត្វពេ
ឬបញេឈប់សកម្មភាពខ៊សចេបាប់ទំាង
នេះឡើយ។លើសពីនេះទៀត
«អាជា្ញាធរបានបន្តបំបិទសំឡេង
ហើយធ្វើទ៊ក្ខសហគមន៍មូលដ្ឋាន
និងសង្គមសី៊វិលដេលជាដេគូ
របស់ពួកគេដេលបងា្ហាញកង្វល់ដ៏
សមហេត៊ផលលើការបាត់បង់
ធនធានធម្មជាតិរបស់គេ»។
សេចក្តថី្លេងការណ៍បញ្ជាកថ់ា៖ 

«ដោយសរមានបញ្ហាទាំងនេះ
ដេលមិនតេូវបានដោះសេយ
សហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ចប់ជំនួយ
ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅកេម

គមេងពេឡង់បេតងដេល
ទេទេង់ដោយទីភា្នាក់ងារUSAID។
ជនំយួរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
នឹងតេវូបង្វេរទៅជួយវិស័យឯក-
ជនសង្គមសី៊វិលនិងការងាររបស់
សហគមន៍មូលដ្ឋានដើមេបីកេ-
លម្អម៊ខរបរបេកបជីវភាពរស់-
នៅនងិពងេកីកសកិម្មដេលមនិ
ប៉ះពាល់បរិស្ថាន»។
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ត

ធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាលើបញ្ហាបរិស្ថាននិង
បមេបមេួលអាកាសធាត៊ដេល
ជាកង្វល់រួមរបស់ភាគីទាំង២
និងរបស់ពិភពលោកដោយ
រួមទាំងការធ្វើការតាមរយៈកិច្ច-
សហការជាដេគូរវាងសហរដ្ឋ-
អាមេរិកនិងតំបន់ទន្លេមេគង្គ។
សេចក្តថី្លេងការណ៍បន្ថេមថា៖

«ក្នុងពេលដេលយើងធ្វើការ-
អបអរទិវាបរិស្ថានពិភពលោក
នៅខេនេះយើងដងឹថាការគេប-់
គេងបរិស្ថានដេលមានបេសិទ្ធ-
ភាពទាមទារឱេយមានអភិបាលកិច្ច
បេកបដោយតមា្លាភាពនិងគណ-
នេយេយភាព។សហរដ្ឋអាមេរិក
សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីចាំបាច់នេ
សេរភីាពនេការបញ្ចេញមតិការ-
តវា៉ាដោយសន្តភិាពនិងការទទួល
ខស៊តេវូរបស់រដ្ឋាភបិាលចពំោះ
ពលរដ្ឋនៅក្នុងការរកេសាឱេយមាន
ការអន៊វត្តរឹងមាំតាមលទ្ធិបេជា-
ធិបតេយេយនៅក្នុងគេប់វិស័យ
ទាំងអស់នេការអភិវឌេឍដេល
រួមមានផងដេរនូវការការពារ
ធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លេរបស់
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា»។

យ៉ាងណាក្តីលោកនេតេភក្តេ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំ-
ពាកេយកេសួងបរិស្ថានបេប់ភ្នំ-
ពេញប៉ស៊្តិ៍នៅថ្ងេទ១ី៧ខេមថិន៊ា
ថាការបញ្ចប់គមេងពេឡង់
បេតងដេលជាកិច្ចសហបេតិ-
បត្តិការ រវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋ
អាមេរិកនៅតំបន់ដេនជមេកសត្វ-
ពេពេឡង់នៅពេលនេះបាន
បងា្ហាញថាកេសួងបរិស្ថានក្នុង-
នាមសេនាធិការនេរាជរដ្ឋាភិបាល
នងិមន្តេីរបសខ់្លនួមានការទទួល
ខ៊សតេវូនិងមានភាពរឹងមំាគេប់-
គេន់ក្នុងភាពជាមា្ចាស់ក្នុងការ-
បំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់- 
ខ្លួនលើការការពារនិងអភិរកេស
ធនធានធម្មជាតិដោយឈរនៅ
លើមូលដ្ឋានចេបាប់ជាធរមាន។
កេសួងបរិស្ថាននឹងបន្តបេសក-

កម្មរបស់ខ្លួនបេកបដោយការ-
ទទួលខ៊សតេូវខ្ពស់ និងវិជា្ជាជីវៈ
ក្នុងការគេប់គេងនិងអភិរកេស
តំបន់ដេនជមេកសត្វពេពេ-
ឡង់ ក៏ដូចជាតំបន់ការពារធម្ម-
ជាតិនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា
សមេប់មន៊សេសរាប់ជំនាន់ទៅ-
ម៊ខទៀត។លោកភក្តេថ្លេង 
ថា៖«យើងខ្ញុំគោរពចំពោះការ
សមេចចិត្តរបស់ដេគូអភិវឌេឍន៍
និងអរគ៊ណចំពោះការចូលរួម
ចំណេកជាមួយកម្ពជុាផ្តល់ជំនួយ
បច្ចេកទេសនាពេលកន្លងមក
ក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរកេសធន-
ធានធម្មជាតិនៅតបំន់ពេឡង់។
ភាគីទំាង២បានឯកភាពគា្នាបង្វេរ
លើកិច្ចសហបេតិបត្តកិារផេសេងទៀត 
ដេលបន្តបមេើឱេយឧត្តមបេយោជន៍

របស់បេជាជនកម្ពុជា»។
លោកអះអាងថាបទល្មើស

ធនធានធម្មជាតិទេង់ទេយធំនៅ
ក្នងុតំបន់ដេនជមេកសត្វពេពេ-
ឡង់និងនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ផេសេងទៀត លេងកើតមានទៀត
ហើយតេនៅមានបទល្មើសទេង់-
ទេយតូចៗកើតឡើង។នេះគឺជា
ក្តីពេយួបារម្ភដេលនៅសេសសល់
តិចតួចដេលកេសួងបរិស្ថាននិង
សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបាននិងកំព៊ង
បន្តអន៊វត្តចេបាប់ដោយការទទួល-
ខ៊សតេវូ។
លោកភក្តេថ្លេងថា៖«កេម

ស៊ខសន្តភិាពពេញលេញកម្ពុជា
មានឱកាសពេញលេញក្នងុការ-
គិតគូររៀបចំការអភិរកេសធនធាន
ធម្មជាតិរបស់ខ្លនួ»។លោកលើក-
ឡើងថាដោយសរតេការការ-
ពារនិងអភិរកេសមានភាពល្អបេសើរ
កម្ពជុាបានទទួលជោគជ័យលើ
ការលក់ឥណទានកាបូននៅលើ
ទីផេសារស្មគ័េចិត្តអន្តរជាតិស្ថាន-
ភាពជីវភាពពលរដ្ឋនៅតាមសហ-
គមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចាប់-  
ផ្តើមមានភាពល្អបេសើរផេសារ-
ភា្ជាប់នឹងទេសចរណ៍ធម្មជាតិនិង
ជមេើសថ្មីក្នងុម៊ខរបររបស់ខ្លនួ។
លោកសន់មា៉ាឡាមន្តេីតស៊ូ-

មតិនេគមេងអ្នកការពារពេ-

ឈើនេបណា្តាញយ៊វជនកម្ពុជា
និងជាសកម្មជនបរិស្ថានបេប់
ភ្នពំេញប៉ស៊្តិ៍កាលពីថ្ងេទ១ី៧ខេ
មិថន៊ាថាការសមេចចិត្តបញ្ចប់
ជំនួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកគឺ
ជាជមេើសដ៏លំបាកមួយក៏ប៉ន៊្ដេ
ស្ថានទូតនេះតេូវធ្វើដើមេបីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងការអំពាវនាវឬក៏ការ-
លើកឡើងរបស់សហគមន៍សកម្ម-
ជននងិអង្គការសង្គមស៊វីលិក្នងុ
បេទេសកម្ពុជាដេលលោកអះ-
អាងថាតេវូបានកេសងួបរសិ្ថាន
ធ្វើការរឹតតេបិតនិងរារាំងមិនឱេយ
កេម៊របស់លោកចូលទៅបំពេញ
ការងារនៅតាមតំបន់ពេឈើ។
លោកថា៖«គមេងGreen-

ingPreyLangនេះកន្លងមក
គឺគេអន៊វត្តរួមគា្នាតេកេសួងហើយ
និងប៊គ្គលិកនេUSAIDទេដោយ
ផត់សហគមន៍ ក៏ដូចជាសកម្ម-
ជនចោល។ដូច្នេះកេសួងបរិស្ថាន
គួរតេធ្វើការពិចារណាឡើងវិញ
ដោយពេមអន៊ញ្ញាតឱេយសកម្មជន
សហគមន៍និងសង្គមសី៊វិលតេឡប់
ទៅបំពេញការងារនៅតំបន់ពេ-
ឈើឡើងវិញដើមេបីអាចឱេយកេសួង
មានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយ
ពីដេគូអភិវឌេឍន៍មិនថាតេអាមេ-
រកិទេសមូេបីតេបេទេសលោកសេរី
ផេសេងៗទៀត»៕
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គឹមសារុំ

កេចេះៈសមត្ថកចិ្ចអាវ៊ធហត្ថខេត្តកេចេះ
គេងបញ្ជូនប៊រសមា្នាក់ទៅសលាដំបូង-
ខេត្តនៅថ្ងេទី១៨ មិថ៊នានេះកេយពី
ចាប់ខ្លួនករណីបេើបេស់និងច្នេអាវ៊ធ
ខស៊ចេបាប៤់ដើមនៅភមូិថ្នល់ឃ៊ំស្វាយជេះ
សេ៊កស្នួលខេត្តកេចេះ។
លោកម៉ារា៉ានីមេបញ្ជាការរងកងរាជ-

អាវ៊ធហត្ថខេត្តកេចេះឱេយដឹងពីមេសិលមិញថា
ជនសងេស័យឈ្មោះហ៊នបូរិនអាយ៊៤០ឆ្នាជំា
កសិកររស់នៅភូមិ-ឃំ៊កើតហេត៊។គាតត់េវូ-
បានសមត្ថកចិ្ចអាវធ៊ហត្ថឃាតខ់្លនួពាក់ពន័្ធ
បទល្មើសកេច្នេកាំភ្លើងខេយល់ខ៊សចេបាប់។
លោកថា៖ «រឿងនេះកមា្លាំងសមត្ថកិច្ច

យើងកំព៊ងធ្វើការតាមនីតិវិធីចេបាប់កេម
ការសមេបសមេលួរបស់ពេះរាជអាជា្ញាខេត្ត
កេចេះ។ពេលយើងអន៊វត្តនីតិវិធីចប់នឹង
បញ្ជនូជនសងេសយ័ទៅតល៊ាការនៅថ្ងេស្អេក
ហើយ»។

លោកបានឱេយដឹងថាឃាត់ខ្លនួគឺសមត្ថ-
កិច្ចបានទទួលព័ត៌មានពីពលរដ្ឋក្នុងភូមិ
ថ្នល់ថាមានករណីបរ៊សមា្នាក់កេច្នេកាភំ្លើង។
បនា្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មាននេះកមា្លាំង
ស្នាកក់ារសន្តសិខ៊លេខ៧០៧ដកឹនាំដោយ
លោកវរសេនីយ៍តេីឃ៊នស៊យនជាមេ
បញ្ជាការស្នាក់ការសហការជាមយួអាវ៊ធ-
ហត្ថសេ៊កស្នួលនិងមានការសមេប- 
សមេលួពីពេះរាជអាជា្ញាខេត្តកេចេះបានច៊ះ
ដល់ភូមិជនសងេស័យរស់នៅតេម្តង។
បើតាមលោកម៉ារា៉ានី ការឆេកឆេរផ្ទះ 

គាត់រឹបអូសបានកាំភ្លើងច្នេ៤ដើមគេប់
កាភំ្លើងAK47ចនំនួ២គេប់គេប់វា៉ាន់ណា-
ឡុងចំនួន២គេប់គេប់ផវផ្ទះុចំនួន១ថង់
និងសមា្ភារសមេប់កេច្នេអាវ៊ធ១ចំនួនទៀត។
បនា្ទាប់មកអាវធ៊ហត្ថសេក៊ស្នលួបានបញ្ជនូ
បន្តមកបញ្ជាការដ្ឋានអាវ៊ធហត្ថខេត្តកេចេះ
ដើមេបីចាត់ការតាមនីតិវិធីចេបាប់។
ដោយឡេកលោក ទីវ វ៊ធធេនអន៊-

បេធានលេខាធិការដ្ឋានសលាដំបូងខេត្ត

កេចេះនិងជាអ្នកនាំពាកេយបានឱេយដងឹដេរថា
សំណុំរឿងជនសងេស័យកំព៊ងស្ថតិក្នងុដេ
ពេះរាជអាជា្ញាហើយ។
លោកថ្លេងថា៖«យើងកំព៊ងចាត់ចេងតាម

នីតិវិធីនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះហើយ»៕

ជនសងេស័យនិងវត្ថតុាងកេយពេលសមត្ថកិច្ច
ឃាត់ខ្លនួ។រូបថតកងរាជអាវ៊ធហត្ថខេត្តកេចេះ

សមត្ថកិច្ចរៀបចំបញ្ជនូបុរសម្នាក់ទៅតុលាការថ្ងៃនៃះរឿងច្នៃអាវុធខុសចៃបាប់

អាមៃរិកបញ្ចប់ការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកៃមគមៃងពៃឡង់
បៃតងខណៈមន្តៃីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាលៃងមនបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទៃង់ទៃយធំ

ទិដ្ឋភាពពេឡង់នៅក្នងុខេត្តកំពង់ធំនៅឆ្នាំ២០២១។រូបថតUSAID



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

ប្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  កា រ� និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុប្រ � ន �្រ ប់�្រ ង កា រ�និពន�  
សូ វិស ល

ប្រ � ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផ ក់ ស� ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �្រដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

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

កា រ�និពន�    ជីវ�តកម្រ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រ�និពន�    រងជីវ�ត កម្រ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

កា រ�និពន�   �្រហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ្ព ស់
ម ស សុខជ , នៀម ឆៃង  , មំុ គនា�  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម ស រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,� យ ស ម ន, 

 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដ រា៉ា , រ័ត្ន  សុជ តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  ជិន ណ ន,

សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រា វ�រុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

ប្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

�្ន ្រករច� �្រ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768

បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 015 239 293
�ៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605

ពា ំង បា៉ា �ៃ ីយ៉ា  , 081 872 202
JESSA PIASTRO, 092 445 983

ប្រ � ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
ប្រ � ន�្រក� យកា �្រត

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

ប្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជ តិ

ជំនួយកា រ�្ន ្រករដ្ឋបា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 ញុិល � ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
ប្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន ្រករច� ទំព័រ
សួន  ស វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

កា រ�� ល័យ�្រត្ត �ៀមរា ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៨ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៩

មន្ត្រកំីពុងស្រវជ្រវរកអ្នកញុះញង់ឱ្រយទន្ទ្រនយកដីរដ្ឋ
អោម  ប៊ុនធឿន 

កំពង់ស្ពឺៈ មន្តៃី បរិស្ថាន ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ 
កំពុង សៃវជៃវ រក អ្នក នៅ ពីកៃយ ខ្នង 
ការ ញុះញង ់ឱៃយពលរដ្ឋ ចលូទៅ កាប ់រាន 
ទន្ទៃន ដពីៃ របស ់រដ្ឋ នៅ តបំន ់កៃបាល អរូ- 
ខៃសៀ ឃុំ តៃពាំង ជោរ សៃុក ឱ រា៉ា ល់  ដើមៃបី 
យក មក ដោះសៃយ តាមផ្លវូ ចៃបាប។់ប៉នុ្តៃ  
ពលរដ្ឋ នៅ ទីនោះ បាន អះអាងថា ពួកគាត់  
បាន អាសៃ័យ ផល ជិត១០ឆ្នាំ ហើយ។ 

លោក ឱម ម៉ាក់ ធា រី បៃធាន មន្ទីរ- 
បរិស្ថាន ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  បានថ្លៃង ពីថ្ងៃទី 
១៦ មិថុនា ថា ពលរដ្ឋ បាននំាគា្នា ចូលទៅ  
កាប់ រាន ទន្ទៃន ដី សមៃបទាន ដៃល រដ្ឋ បៃ- 
គល់ ឱៃយទៅ កៃុម ហ៊ ន HLH Agricul-
ture ដោយមន អ្នក នៅ ពកីៃយ ខ្នង ចា ំ
ជួយ ឧបត្ថម្ភក្នុង ដំណើរការ កាប់ រាន ដី- 
ពៃ ទនីោះ ទោះប ីអាជ្ញាធរ ជនូ ដណំងឹ ជ 
ចៃើន ដង នៅតៃ មិន ពៃម រុះរី ចៃញ។មិន 
តៃ ប៉ុណ្ណោះ ពួកគៃ ថៃមទាំង បាននាំគា្នា  
សៃក បង្ហោះ ផៃសព្វ ផៃសាយ តាមបណ្តាញ  
សង្គម ថា មន គៃធ្វើបាប ពួកគាត់ ថៃម- 
ទៀត ផង ប៉នុ្តៃ តាមពតិ ពកួគាត ់ទៅ កាប ់
ពៃ សមៃប់ តៃ លក់ ឱៃយឈ្មួញ នៅ ពី 
កៃយ តៃប៉ុណ្ណោះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«អ្នក នៅ ព ីកៃយខ្នង 
ហ្នឹង បាន ញុះញង់ ឱៃយបៃជ ពលរដ្ឋ ទៅ 
កាប់ ពៃ យក ដី លក់ ឱៃយ គាត់ ដល់ ពៃល 
កាប់ អត់ បាន លក់ អត់ បាន  ពលរដ្ឋ ក៏ 
នាំគា្នា ធ្វើបាតុ កម្ម ដៃញ កាប់ ពួកយើង កុំ 
ឱៃយ ឆឆៅ គាត ់ ងាយសៃលួ ពកួគាត ់កាប ់
បាន  ហើយ យកទៅ លក់ ឱៃយ អ្នក នៅ ពី 
កៃយ ខ្នង នោះ។ អ៊ចីងឹ ឥឡវូ យើង កពំងុ 
សៃវជៃវ រក អ្នក នៅ ពកីៃយ ខ្នង ដៃល 
ផ្តល ់លយុ ផ្តល ់គៃឿង ឧប ភោគ បរភិោគ 
អីផៃសៃងៗ ក្នុង ដំណើរ ការកាប់ ពៃ ហ្នឹង»។ 

លោក  ឱម ម៉ាក់ ធា រី បាន ឱៃយដឹង ទៀត 
ថា កាលពី ថ្ងៃទី ១១ ខៃមិថុនា មន្តៃី 

បរិស្ថាន បាន ចុះ អនុវត្ត ចៃបាប់ និង សមៃប- 
សមៃលួ បនា្ទាប់ ពីតំណង កៃមុហុ៊ន  HLH 
បាន ប្តឹង ឱៃយជួយ អន្តរា គមន៍ រឿង ពលរដ្ឋ 
រំលោភ លើ កៃមុហុ៊ន ហើយ បង្ក វិវាទពៃល  
សន្តិ សុខ កៃុមហ៊ុន ចុះ ទៅ រុះរី ខ្ទម ចៃញ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«ពលរដ្ឋ នាំគា្នា ទៅ 
រលំោភ យក ដពីៃ ហើយ ទៅ សៃកថា គៃ 
ធ្វើបាប គាត់ ប៉ុន្តៃ គៃ សុទ្ធតៃ ជូន ដំណឹង 
មុន១ខៃ ឯ ណះ ឱៃយគាត់ រីរុះ តៃ គាត់ 
មិន ពៃម រីរុះ ទៃ គិតតៃ ពី បៃមូលគា្នា 
ហើយ ផៃសាយ បង្ហោះ ផ្តៃស ផ្តាស។ការពតិ 
មន កៃុម ការងារ គៃ ចុះមក សៃវជៃវ តើ 
មន តំាងពី កៃសួង តំាងពី អី គៃ មក មើល 
ឃើញ ជក់ស្តៃង វា អ៊ីចឹង មៃន»។ 

បើ តា មលោក  ម៉ាក់ ធា រី ពលរដ្ឋបាន 
បៃមូល ផ្តុំគា្នាមក រារាំង មិន ឱៃយកម្លាំង 
បរសិ្ថាន ចុះ អនវុត្ត ចៃបាប ់ដោយ មន ទាងំ 
យក ពូថៅ និង កាំបិត ដៃញ កាប់ មន្តៃី 
បរិស្ថាន ទៀតផង។ យ៉ាងណ លោក 

បាន បញ្ជា ឱៃយ មន្តៃី ជំនាញ ដកថយ វិញ 
ដើមៃបី កុំ ឱៃយមន បញ្ហោ ជមួយ ពលរដ្ឋ។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «យើង សខុចតិ្ត ឱៃយដក 
កម្លាំង ចៃញ សិន ទៅ ហើយ ចាំ យើង 
ធ្វើការ តាម នីតិវិធី ពៃល កៃយ ទៀត។ 
កន្លៃង ណ ខសុចៃបាប ់ខ្ញុឱំៃយមន្តៃ ីចុះ សកិៃសា 
មើលថា តើ ដី ណ ដៃល មន បទ បញ្ជា០១ 
របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ឱៃយ កាត់ចៃញ យើង 
កាត់ចៃញ ឱៃយគាត់ ទៅ ហើយ ដី ណ មិន 
ទាន់មន បទបញ្ជា ហ្នឹង ប៉ុន្តៃ មន ដំណំ 
យើង សិកៃសា មើល ហើយ សុំ ទៅ ថា្នាក់លើ 
កាត ់ឆ្វៀល ឱៃយគាត។់ មយួទៀត រឿង កាប-់ 
រាន ដីពៃថ្មីៗ  ហើយ គាត់ សៃកថា ដី អា- 
សៃ័យ ផល ដៃរ...» ។

អ្នកសៃ ីឈឿន  សខុា អាយ៣ុ៨ឆ្នា ំជ 
ពលរដ្ឋ ម្នាក់បាន អះអាង ថា អ្នកសៃ ីបាន 
ទៅ រស់នៅ អាសៃយ័ ផល នៅ ទីនោះ តំាង 
ព ីឆ្នា២ំ០១៣មក ម្លៃ៉ះ ប៉នុ្តៃ តៃវូបាន មន្តៃ ី
បរិស្ថាន ចុះទៅ ហាមឃាត់ និង ដក ដំណំ  

ជ បន្ត បនា្ទាប់។ កន្លង មក មិនដៃល មន 
ការ ចុះទៅ រុះរ ីនងិ ដតុ ចោល បៃបនៃះ ទៃ 
គៃន់តៃ ជជៃក ឈ្លាះ គា្នា និង ចរចា 
ហើយ ក៏បាន តៃឡប់ ទៅ វិញ ។ 

បើតាម អ្នកសៃី ពលរដ្ឋ មិន បាន បង្ក 
រឿង ទាញ កាបំតិ ពថូៅ បង្ក ហងិៃសា នោះទៃ 
ប៉ុន្តៃ ដោយ សរ តៃ ខាង សន្តិសុខ កៃុម- 
ហ៊ុន បាន រុះរី ផ្ទះ  រោង និង ខ្ទម របស់ 
ពលរដ្ឋ ដោយ  មិនបា ន បញ្ជាក់ បៃប់ ពី 
ដណំះសៃ យនងិ សណំង ទើប ពលរដ្ឋ 
ឡើងមក តវា៉ា។ នៅ ទីនោះ មន ពលរដ្ឋ 
ជង ១០០ គៃសួរ រសន់ៅ ហើយ ផ្ទះ នងិ 
ខ្ទម ទាំង អស់ ២៧ដៃល តៃូវបាន បំផ្លាញ  
ក្នុងនោះ ដុត ផ្ទះ អស់ ១០ ខ្នង  និង រុះរី 
ខ្ទម អស់ ១៧  ។ 

អ្នកសៃ ី ថ្លៃងថា៖ «ពៃល ចុះទៅ គៃ អត ់
មន និយយ មនអី ផង សៃប់ តៃ ឃាំង 
ពួក ខ្ញុំ មិន ឱៃយចូល ហើយ ចាក់ សំង ដុត 
ខ្ទម ដុត ផ្ទះ ពួក ខ្ញុំ ហើយ អ្នកខ្លះ ដៃល 
ទើប សង់ បាន តិចតួច មិនទាន់ មន ដំបូល 
គៃ បាន រុះរី ចោល អស់។ចំណៃក ដំណំ 
ស្វាយ ចន្ទ ីរាបរ់យ ដើម របស ់ខ្ញុ ំកត៏ៃវូ បាន 
គៃ កាប់ កម្ទៃច ចោល ដៃរ»។  

លោក រ័ត្ន ថា វី អ្នកសមៃបសមៃួល 
សម គម អាដហុក បៃ ចាំខៃត្ត កំពង់ស្ពឺ 
បានថ្លៃងថា សកម្មភាពចុះ ទៅ រុះរី ខ្ទម 
របស់ ពលរដ្ឋ នៅ ទីនោះ មន លក្ខណៈ 
ជការ អនុវត្ត ចៃបាប់ មិនសូវ បាន តៃឹម- 
តៃូ វ។ លោក ថា ករណីនៃះគួ រតៃជូន 
ដណំងឹ ឱៃយពលរដ្ឋ បានដងឹ  មនុ នងឹអនវុត្ត  
វិធានការ ក្តា បៃបនៃះ។  

លោក ថ្លៃងថា៖ «ដ ីហ្នងឹ វា អាចជ ដ ីរដ្ឋ 
មិនមៃន ដី កៃមុហុ៊ន ទៃ ពៃះ ដី ហ្នងឹ វា នៅ 
កៃ បរិវៃណ របស់ កៃុមហ៊ុន ចំណៃក 
កៃុមហ៊ុន គៃ មន ធ្វើ ផ្លូវ បាំង ពៃំបៃទល់ 
របស់គៃ ព័ទ្ធជុំវិញ។ អ៊ីចឹង ដ ីហ្នឹង អាច 
ជ ដី សធា រណៈ របស់ រដ្ឋ ដៃល អត់ ទាន់ 
បៃគល់ ឱៃយទៅ បុគ្គល ណ ម្នាក់ ទៃ»៕ 

តពីទំព័រ ៤...លោក   ហ៊ុន   សៃន   
ដៃល ជ បៃធាន សម គម អតីត 
យុទ្ធ ជន កម្ពុជ ផង ដៃរ នោះ បាន 
ថ្លៃង ថា ៖   « ថ្ងៃ ទី ២១   ខៃ មិថុនា  ឆ្នាំ 
២០ ២១  គឺ ជ ទិវា បៃវត្តិ សស្តៃ 
បៃកប ដោយ មោទ នភាព បំផុត   
ដៃល បង ប្អូន អតីត យុទ្ធជ ន   និង 
បៃជ ពល រដ្ឋ នៅ ទូទាំងពៃះរាជ- 
ណ ចកៃ កម្ពុជ បាន បៃរព្ធ ខួប 
លើក ទី ១៤   ទិវា អតីត យុទ្ធ ជន 
កម្ពុជ ដើមៃបី រំឭក ដល់ គំរូ វីរភាព ដ៏ 
មោះ មុត  នងិ គណុ បណំច ់ដ ៏ធធំៃង 
របស់យុទ្ធជន យុទ្ធ នារី នៃ ក ង- 
កម្លាំង បៃដប់ អាវុធ   និង បៃជ- 
ពលរដ្ឋ គៃប់ សៃទាប់ ដៃល បាន 
ពលិកម្ម យ៉ាង អង់ អាច កា្លាហាន 
បូជ សច់ សៃស់   ឈាម សៃស់   
ដើមៃបី បុព្វ ហៃតុ ជតិ មតុ ភូមិ ជ -   
ទី ស្នៃហា នៃ យើង » ។  

សរ លិខិត ដដៃល នៃះបាន 
បញ្ជាក់ ថា   ចាប់ តាំង ពី កៃយ 
រំដោះ  ៧  មករា  ១៩៧៩  រាជ-
រដ្ឋាភិបាល បាន យក ចិត្ត ទុក- 
ដក ់ខ្ពស ់ក្នងុ ការ អនវុត្ត គោល- 
នយោ បាយ នានា ដើមៃបី លើក- 
កម្ពស់ សុខុមល ភាព   និង 
ជីវភាព រស់ នៅរ បស់ បង ប្អូន 
អតតី យទុ្ធជន ឱៃយ បាន ល្អ បៃ សើរ 
ជ បន្ត បនា្ទាប់ ។ កៃសួង សង្គម- 
កិច្ច អតីត យុទ្ធ ជន   និង យុវ នី តិ- 
សមៃបទា ក ៏ដចូ ជ ស្ថាបន័ រដ្ឋ  នងិ 
ឯកជន ពាកព់ន័្ធ នានា បាន ផ្តល ់
អាទិ ភាព ដល់ ប ង ប្អូន អតីត- 
យទុ្ធជន នងិ កៃមុ គៃសួរ ក្នងុ ការ 
ទទលួ បាន នវូ សៃវា សធារ ណៈ 
ផៃសៃងៗ សៃប តាម គោល នយោ- 
បាយ របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល ។  
រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន ផ្តល់ ជូន 

បណ្ណ ថៃទាំ សុខភាព ( ប. ស.- 
ស. ) ជូន ជន ពិការ និវត្ត ជន និង 
ជន បាត ់បង់ សមត្ថ ភាព ការងារ  
និង បណ្ណ មូល និធិ សម ធម៌ សុខា- 
 ភិ បាល ជូន អ្នក កាន់ សៀវភៅ 
របស់ គៃួសរ ជន ពលី និង គៃួ- 
សរ ជន មរណៈ ជ អតីត យុទ្ធ- 
ជន ដើមៃបី ទៅ ពិនិតៃយ និង ពៃយាបាល 
ជងំ ឺនៅ តាម មន្ទរី ពៃទៃយ ដៃល បាន 
ចុះ កិច្ច សនៃយា ជ មួយ ប . ស . ស . 
ដោយ មិន បាច់ បង់ បៃក់ ផង ដៃរ ។

   លោក នា យក រដ្ឋ មនៃ្ដី  បាន 
ថ្លៃង ថា ៖« រាជ រដ្ឋាភិ បាល  និង  
បៃ ជជន កម្ពុជ ទូ ទាំង បៃទៃស  
ពតិ ជ ចង ចា ំជ នចិ្ច នវូកា រ លះ- 
ប ង់  និង គុណ បំ ណច់ ដ៏ ធំ ធៃង 
របស់ បង ប្អូន  អតីត យុទ្ធ ជន 
គៃប់ រូប  ចំ ពោះ ជ តិ មតុ ភូមិ  
ជ ទី ស្នៃ ហា នៃ យើង » ៕

ប្រជា ពល រដ្ឋ  ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា  នៅ លើ  អតី ត ដី  ព្រ  ដ្រល  ត្រវូ បាន កាប់ រា   ន ។ រូបថត  សហ ការី

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដំឡើងប្រក់របប...



តពីទំព័រ១...បានព្យាករថា នឹង
កើនឡើង៤ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១
បន្ទាប់ពីធ្លាកច់ុះ៣,១ភាគរយកាលពី
ឆ្នាំ២០២០។ ទោះយ៉ាងណាការស្ទុះ-
ងើបឡើងវញិន្ះនៅត្មនិស្មើគ្នានងិ
ការប្ប្លួដោយសារត្មយួផ្នក្ន្
ការបិទខ្ទប់ក្នុងស្ុកជាថ្មីដើម្បីគ្ប់-
គ្ងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
ន្ះបើយោងតាមដណំើរផ្លវូដើមប្ីការ-
ស្ទុះងើបឡើងវញិដល្ជាការធ្វើបច្ច-ុ
ប្បន្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចចុងក្យបំផុត
របស់ធនគរពិភពលោកសម្ប់
ប្ទ្សកម្ពុជា។
«ចក្ខវុសិយ័សដ្្ឋកចិ្ចរបស់កម្ពជុានៅ

ត្មិនច្បាស់លាស់ខ្លាំងជាមួយនឹង
ការកើតឡើងនិងល្បឿនន្ការស្ទុះ-
ងើបឡើងវិញភាគច្ើនពឹងផ្អ្កលើ

សា្ថានភាពន្វរីសុនងិលប្ឿនការចាក់-
វ៉ាក់សំាងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការ»។
ន្ះបើតាមធនគរពិភពលោក។
លោកLySodethសដ្្ឋវទិជូានខ់្ពស់

នៅធនគរពិភពលោកបានឲយ្ដងឹនៅ
ព្លការធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទ
ពត័៌មានថាការនចំញ្ទនំញិត្វូបាន
ផ្លាសប់្តរូដោយកើន១២,២ភាគរយបើ
ធៀបនឹងរយៈព្លដូចគ្នាឆ្នាំមុនក្នុង
អំឡុងពីខ្មករាដល់ខ្ម្សាឆ្នាំ
២០២១ឬ៣១,៨ភាគរយក្នុងខ្
ម្សាឆ្នាំ២០២១ធៀបខ្ម្សាឆ្នាំ
២០២០ខណៈដល្តមូ្វការខងក្
បានកើនឡើង។ការធ្លាក់ចុះការនំ-
ច្ញសម្លៀកបំពាក់ស្ប្កជើងនិង
ទនំញិធ្វើដណំើរ(GFT)មយួផ្នក្ត្វូ
បានប៉ះប៉វូដោយការកើនឡើងគ្ឿង-
បន្លាស់រថយន្តគ្ឿងអ្ឡិចត្ូនិក
កង់កសិកម្មនិងការនំច្ញផ្ស្ងៗ
ទៀតដ្លបានជំរុញមួយផ្ន្កដោយ

កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីរវង
កម្ពុជានិងចិន។
យោងតាមលោកSodethចណំក្

ន្ការនចំញ្សម្លៀកបពំាក់ក្នងុការ-
នំច្ញទំនិញសរុបបានធ្លាក់ចុះមក
នៅត្មឹ៤៥,៦ភាគរយនៅរយៈពល្
៤ខ្ដបំងូឆ្នា២ំ០២១ដោយធ្លាកច់ុះពី
៥២,២ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០២០នងិ
៥៧,៦ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០១៩។
លោកបន្តថាអាមរ្កិជាទីផស្ារឈាន-
មខុគ្សមប្់ការនចំញ្GFTរបស់
កម្ពុជាដ្លបានកើនឡើងដល់៣,៥
ពានល់ានដលុា្លារឬ៣,៦ភាគរយធៀប
នឹងរយៈព្លដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន
ដ្លមានចំនួន៣៦,៧ភាគរយន្
ការនំច្ញGFTសរុបកាលពីឆ្នាំមុន។
ផ្ទុយទៅវិញការនំច្ញGFTទៅ
អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយធ្លាក់ចុះ
៣៥ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្លដូច-
គ្នាឆ្នាំមនុមកនៅត្មឹ២,៦ពាន់លាន

ដុលា្លារកាលពីឆ្នាំ២០២០ដ្លមាន
ចំនួន២៧,៥ភាគរយន្ការនំច្ញ
GFTសរុប។
លោកស្ី IngunaDobraja

នយកប្ចំាប្ទ្សន្ធនគរពិភព-
លោកទទលួបន្ទកុបទ្ស្កម្ពជុាបាន
ថ្ល្ងថា៖«ដូចបណា្ដាប្ទ្សជាច្ើន
ទៀតនៅក្នងុតបំន់កម្ពជុាបានរងផល
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំដោយសារត្វបិត្តិ
តមូ្វការលើពិភពលោកដ្លបណា្ដាល
មកពីជំងឺកូវីដ១៩។ប៉ុន្ត្ព័ត៌មានល្អ
គឺថាកម្ពុជានៅព្លន្ះបានចាក់វ៉ាក់-
សំាងប្ជាជន៣លាននក់ជាអត្
មយួខ្ពស់បំផតុនៅក្នងុតបំន់»។លោក-
ស្ីបន្តថា៖«ធនគរពិភពលោកកពំងុ
ធ្វើការងរជាមយួកម្ពជុាដើមប្ីផ្ដល់ការ-
គំទ្បន្ថ្មដើម្បីប្ឆំងការរីករាល-
ដាលជំងឺ និងជួយដល់ការស្ទុះងើប
ឡើងវិញន្ស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្កប-
ដោយភាពធន់របស់កម្ពុជា»៕LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្ញថ្ល្(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 13,140 13,140 13,140 13,140

2 GTI 3,990 4,200 4,200 3,840

3 PAS 13,700 14,480 14,500 13,100

4 PEPC 3,000 3,280 3,280 2,950

5 PPAP 15,000 15,200 15,220 15,000

6 PPSP 1,950 2,150 2,150 1,950

7 PWSA 6,680 6,980 6,980 6,660

កាលបរិច្ឆ្ទ:ថ្ង្ទ១ី៧ែខមិថុនឆ្នាំ២០២១

តម្ល ្ប្ងឥន្ធនៈ ...  
តពីទំព័រ១...ដល់ថ្ង្ទី៣០មិថុន

ឆ្នាំ២០២១គឺ៣៩០០រៀលក្នុង១
លីត្សម្ប់សំាងធម្មតា(EA92)
និងតម្ល្៣៥៥០រៀលក្នុង១លីត្
សម្ប់ប្ងមា៉ាស៊ូត។
ក្ហ្វិកថ្ល្លក់រាយប្ងឥន្ធនៈពី

ថ្ង្ទី១ខ្ម្សាដល់ថ្ង្ទី១៦ខ្
មថិនុបង្ហាញថាតម្ល្បង្ឥន្ធនៈលក់
រាយបានកើនពី៣៧០០រៀលក្នងុ១
លីត្ដល់៣៩០០សម្ប់សំាង
ធម្មតា។ចំណក្តម្ល្បង្មា៉ាស៊តូកើន
ពី៣២៥០ដល់៣៥៥០រៀល។ន្ះ
បើតាមស្ចក្តីជូនដំណឹង។
លោក ញឹម កុសល ប្ធនផ្ន្ក

ប្ឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុន្ក្ុមហ៊ុន
ហ្គោលដ្នអ្ហ្វអិកស៍លីងឃ្ភី-
ថល(GoldenFXLinkCapital)
ជាក្មុហ៊នុឈ្មញួជើងសារឧបករណ៍
និស្សន្ទនៅកម្ពុជាបានប្ប់ថាតម្ូវ-
ការប្ងត្ូវគ្រំពឹងថានឹងងើបឡើង
វញិបន្ទាប់ពីពភិពលោកចាប់ផ្តើមចាក់
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ហើយ
បណា្ដាប្ទស្សមាជកិOPECកម៏ាន
ផ្នការបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួន
ដើម្បីបំព្ញតម្ូវការប្ងផងដ្រ។
លោកកសុលបប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍ថា៖

«វិនិយោគិនលើវិស័យប្ងបានរំពឹង
ទុកថាតមូ្វការប្ងនឹងងើបឡើង
វញិអ៊ចីងឹគត់នងឹស្តកុបង្ទកុ។ដចូ
ន្ះការឡើងថ្ល្បង្ក្នងុស្កុវទាក-់
ទងនឹងតម្ល្ប្ងលើទីផ្សារអន្តរជាតិ
ដោយតម្ល្ប្ងហក់ឡើងដល់៧០
ដុលា្លារក្នុង១បារ៉្លនព្លន្ះ។ជា
ធម្មតាអ្នកនំចូលទិញបង្តម្ល្ដើម
ខ្ពស់អ៊ីចឹងគត់មិនលក់ក្នុងតម្ល្ដើម
ឱ្យយើងបានទ្»។
លោកមឿងសុភ័ក្មា្ចាស់ដ្ប៉ូ

TELAនៅខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឱ្យដឹង
ថាសមប្់លោកតម្ល្លក់រាយកម្
តម្ល្កំណត់របស់ក្សួងគឺ៣៨០០
រៀលក្នងុ១លតី្សមប្់បង្សាងំ
ធម្មតាប្ងមា៉ាស៊ូត៣២០០រៀល
និងសាំងស៊ូព្រ៤១០០រៀល។
លោកប្ប់ថា៖ «ចំពោះក្ុមហ៊ុន

គ្លក់តាមតារាងតម្ល្កំណត់របស់
ក្សួង រីឯដ្ប៉ូខ្ញុំលក់ក្នុងតម្ល្ក្ម
ការកំណត់ព្ះយើងចង់បានម៉ូយ
ច្ើនត្ចំណ្ញតិច»៕LA

ប្សាក់ ចាក់ បញ្ចលូ ដើម ទុន បន្ថម្  $៧០ លាន ដើម្បី  ភាព រឹង មំា

កា របង្កើន    ល្បឿន...

ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈបស្ាក់ដល្ជាគ្ឹះសា្ថាន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុបានបោះសញ្ញាប័ណ្ណ
នៅលើផស្ារមលូបត្កម្ពជុាបានចាក់
បញ្ជលូដើមទនុបន្ថម្៧០លានដលុា្លារ
លើដើមទុនមានស្ប់២៣០លាន
ដុលា្លារធ្វើឱ្យទុនបម្ុងសរុបកើនដល់
៣០០លានដលុា្លារដល្ជាការបង្ហាញ
ពីភាពរឹងមាំផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន
ក្នងុការបង្កើនសច្ក្តីទកុចតិ្តដល់សា-
ធរណជន។
យោងតាមសច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ាន

កាលពីថ្ង្ពហ្សប្តិ៍សមប្់ដើមទនុ
ចុះបញ្ជីចំនួន៣០០លានដុលា្លារន្ះ
បានពីការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគ
របស់ភាគទនុកិចនំនួ៤ដល្រមួមាន
ធនគរKBKookminBankនៅ
ប្ទ្សកូរ៉្ខងត្បូងធនគរBank
ofEastAsia(BEA)នៅទីកុ្ងហងុ-
កងុក្មុហ៊នុLankaOrixLeasing
Companyនៅបទ្ស្ស្ីលង្កានងិ
ក្ុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្សាក់(PSCo)។
លោកសាយសូនីអនុប្ធនន-

យកប្តបិត្តិន្គ្ឹះសា្ថានមកី្ូហិរញ្ញ-
វត្ថុបស្ាក់ម.កបាននយិយថាការ

ចាក់បញ្ជលូដើមទនុបន្ថម្ន្ះគឺបញ្ជាក់
ឱ្យឃើញថាសា្ថាប័នរបស់លោកមាន
ជំហររឹងមាំ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពន្
អត្កណំើនដ៏ខ្លាងំកា្លាពីអតិថជិនវនិ-ិ
យោគិននិងសាធរណជន។
លោកសូនី បន្ថ្មថា៖«ប្សាក់

ពិតជាមានក្ដីរីករាយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពី
ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពី
ធនគរជាតិន្កម្ពជុានងិកស្ងួពា-
ណិជ្ជកម្មអំពីការបង្កើនដើមទុនចុះ
បញ្ជីបន្ថម្ទៀតន្ះ។ការបង្កើនដើម-

ទុនន្ះគឺជាការចាំបាច់ក្នុងកសាង
ទំនុកចិត្តបន្ថ្មពីសាធរណជន និង
ដោយសារត្អាជវីកម្មរបស់ប្សាក់
មានការរកីចម្ើនយ៉ាងខ្លាងំតាមរយៈ
ការផ្តល់សវ្ហរិញ្ញវត្ថុដល្ឆ្លើយតប
នងឹតម្វូការរបស់អតថិជិនពម្ទាងំ
មានភាពទន់ភ្លន់ន្ផលិតផលនិង
សវ្ដល្បានផ្តល់ជនូអតថិជិននងិ
ស្វហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល»។
លោកបញ្ជាក់ថាការចាក់បញ្ចូល

ទុនគឺជាលើកទី៨ហើយចាប់តាំងពី

លើកទ១ីក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ដល្មានទនុ
៣,៧៥លានដលុា្លារឆ្នា២ំ០១២ចនំនួ
២០លានដុលា្លារឆ្នាំ២០១៤ ចំនួន
៤៧លានដុលា្លារឆ្នាំ២០១៥ចំនួន
៧២លានដុលា្លារឆ្នាំ ២០១៦ ចំនួន
១១០លានដលុា្លារឆ្នាំ២០១៩ចនំនួ
១៦៨លានដុលា្លារឆ្នាំ២០២០ចំនួន
២៣០លានដុលា្លារនិងចុងក្យឆ្នាំ
២០២១ចំនួន៧០លានដុលា្លារ។
លោកបន្ថម្ថា៖«យើងខ្ញុំសងឃ្មឹថា

អតិថិជននឹងមានភាពកក់ក្តៅ និង
មានទនំកុចតិ្តកាន់តច្្ើនបន្ថម្ទៀត
មកលើប្សាក់។ សា្ថានភាពដ៏រឹងមាំ
ផ្នក្សន្ទនយីភាពនងិមលូធនគធឺន
បានថា ប្សាក់នឹងឆ្លងកាត់ដោយ
ជោគជ័យលើបញ្ហាទាំងឡាយដ្ល
កើតពីការផ្លាស់ប្ដរូក្នងុបរយិកាសបត្-ិ
បត្តកិារដចូជាសា្ថានភាពជងំកឺវូដីដល្
កំពុងបន្តកើតមានន្ះជាដើម»។
ទព្យ្សកម្មរបស់បស្ាក់សរបុនៅ

ដណំាច់ត្មីាសទី១ឆ្នាំ២០២១មាន
៣,៧៤ពាន់លានដុលា្លារសម្ពៀត
ឥណទានសរុបមានចំនួន៣,២២
ពាន់លានដលុា្លារសមតលុយ្បក្់បញ្ញើ
សនស្ំសរបុបានកើនឡើងដល់២,១៥
ពាន់លានដុលា្លារអាម្រិក៕LA

អគារការិយាល័យកណ្តាលគៃះឹស្ថានមីកៃហិូរញ្ញវត្ថុបៃសក់។រូបថតសហការី
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 កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សាច់បៃក់ របស់ 
រដ្ឋាភិបាល ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ កៃីកៃ 
ដោយ បៃើបៃស់ ថ្នាល ឌីជីថល គឺ 
បានផ្តល់ សាច់បៃក់ ជូន គៃសួារ កៃកីៃ 
បៃមាណ ២,៧ លាន នាក់ ក្នងុអំឡុង- 
ពៃល ផ្ទះុ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដៃល នៃះ គឺជា 
សក្ខភីាព មួយ បង្ហាញថ  ពៃះរាជាណា- 
ចកៃ កម្ពជុា ជួយ សមៃល បន្ទកុ ពល រដ្ឋ 
ងយ រងគៃះ បាន ដោយ ជោគជ័យ 
អំឡុងពៃល មាន វិបត្ត ិ។ 

 របៀបវារៈ គំាពារ សង្គម ក្នុងការ 
ឧបត្ថម្ភ សាច់បៃក់ ដោយផ្ទាល់ ដល់ 
គៃសួារ កៃកីៃ តៃវូបាន ធ្វើឡើង ដោយ 
ជោគជ័យ ក្នងុនោះ ទឹកបៃក់ បៃមាណ 
៣២២ លាន ដុលា្លារ តៃវូបាន ផ្តល់ជូន 
គៃួសារ កៃីកៃ ចំនួន ៦៩៣ ០០០ 
គៃសួារ ក្នងុ រយៈពៃល ១ ឆ្នា ំដៃលជា 
មធៃយម តៃូវ ចំណាយ បៃមាណ ៣០ 
លាន ដុលា្លារ ក្នងុ ១ ខៃ ។  

របៀបវារៈចម្បង
« គោលដៅ របស់ យើង គឺ កាត់បន្ថយ 

បន្ទកុ របស់ គៃសួារ កៃកីៃ និង ងយ រង-
គៃះ បុ៉ន្តៃ មិនមៃន ដើមៃបី ជំនួស បៃក់ 
ចំណូល របស់ ពួកគៃ ដៃល បាន បាត់បង់ 
ក្នងុពៃល មាន ជំងឺ រាតតៃបាត នៃះ ទៃ ។ 
កញ្ចប់ ថវិការ គឺ តៃវូ រៀបចំឡើង សមៃប់ 
មនុសៃស ៣ កៃមុ គឺ អ្នក នៅ ទីបៃជំុជន ក្នងុ 
រាជធានី ភ្នពំៃញ អ្នក នៅ ទីបៃជំុជន កៃ 
រាជធានី ភ្នពំៃញ និង សមៃប់ បៃជា-
ពលរដ្ឋ ដៃល រស់នៅ តំបន់ ជនបទ » ។  

 ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ច ន ណា រិ ទ្ធ 
អនុរដ្ឋលៃខាធិការ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ជា អគ្គលៃខាធិការ 
កៃមុបៃកឹៃសា ជាតិ គំាពារ សង្គម បានឱៃយ 
កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ដឹងថ ៖« កម្មវិធី 
នៃះ តៃូវបាន ចាត់ទុកថ ជា កម្មវិធី 
ជំនួយ សង្គម ពិសៃស ពីពៃះ វា 
នៅកៃ កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ ទៀងទាត់ 
ផៃសៃងទៀត ក្នងុ គោលបំណង ចមៃបង គឺ 
ដក់ចៃញ នូវ វិធានការសមៃល បន្ទកុ 
អំឡុងពៃល ផ្ទះុ ជំងឺ កូ វីដ » ។ 

 រដ្ឋាភបិាល បានដក ់ចៃញ នវូ កម្មវធិ ី
ឧបត្ថម្ភ សាច់បៃក់ សមៃប់ គៃួសារ 
កៃីកៃ និង  ងយ រងគៃះ ក្នុងអំឡុង- 
ពៃល ផ្ទុះ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៃះ កាលពី 
ខៃមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ដើមៃបី ទប់សា្កាត់ 
ផលប៉ះពាល់ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម ដោយ- 
សារ ជំងឺ រាតតៃបាត មួយ នៃះ នៅក្នុង 
ចំណោម អ្នកដៃលមាន បណ្ណសម ធម៌ 
(IDPoor) ។  

 បៃហៃល ២ ភាគ ៣ នៃ គៃសួារ ដៃល 
កាន់ បណ្ណ សមធម៌ បៃក់ចំណូល របស់ 
ពួកគៃ បាន ធា្លាក់ចុះ បៃមាណ ៣១ 
ភាគរយ ដោយសារ វីរុស រាតតៃបាត កូ -    
រូ៉ ណា ។  

 ឯកឧត្តម ណា រិ ទ្ធ ថ្លៃងថ  គៃសួារ 
ដៃលមាន មាន បណ្ណ សមធម៌ ( កៃ ១ 
និង កៃ ២) និង គៃសួារ ដៃល រង ផលប៉ះ- 
ពាល់ ដោយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ រួមទំាង បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃល បាត់បង់ ការងរ ឬ បៃក់-  
ចំណូល ដៃល អាច ធា្លាក់ ចូលក្នងុ ភាព- 
កៃកីៃ នោះ ពួកគៃ នឹងមាន សិទ្ធ ិទទួល 
បាន ជំនួយ នៅកៃម កម្មវិធី នៃះ ។  

 កម្មវិធី ផ្តល់ បណ្ណ សមធម៌ ឬ បៃព័ន្ធ 
កំណត់ អត្តសញ្ញាណ គៃួសារ កៃីកៃ 
តៃវូបាន បង្កើតឡើង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០០៦ 
ដោយ កៃសួងផៃនការ គឺជា កិច្ចខិតខំ 
បៃឹងបៃង ជា បន្តបនា្ទាប់ ដើមៃបី កាត់-
បន្ថយ ភាពកៃកីៃ និង គំាទៃ ដល់ ការ-

អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅ ទូទំាង 
បៃទៃស ។  

វិធីសាស្តៃអនុវត្តន៍
 ឯកឧត្តម ណា រិ ទ្ធ មានបៃសាសន៍ថ 

ការបៃើបៃស់ រចនាសម្ពន័្ធ គំាពារ សង្គម 
របស់ រដ្ឋា ភិ បាល ដៃលមាន សៃប់ ដើមៃបី 
ជួយ ដល់ កៃមុ ងយ រងគៃះ  តាម 
រយៈ ការបៃើ បច្ចៃកវិទៃយា នៅលើ ថៃ ប្ល៊តិ 
(Tablet)   សមៃប់ ការចុះឈ្មោះ និង 
ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង បៃព័ន្ធ ទូទាត់ បៃក់ តាម 
ទូរស័ព្ទដៃ និង ភា្នាក់ងរ វី ង ដើមៃបី បញ្ជនូ 
សាច់បៃក់ឆប់រហ័ស ដៃលបានធ្វើឱៃយ 
កម្មវិធី នៃះ អាចអនុវត្ត ទៅបាន បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព ។ 

 បុគ្គលិក  និង មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ ដៃល 
ចូលរួម ក្នុង គមៃង នៃះ បាន ខិតខំ 
បៃងឹបៃង យ៉ាងខា្លាងំ ក្នងុការ កំណត់ 
អត្តសញ្ញាណ គៃួសារ កៃីកៃ ដៃល 

តៃវូការ ជំនួយ  មិន តៃមឹតៃ ពិនិតៃយមើល 
លើ បៃក់ចំណូល របស់ ពួកគៃ បុ៉ណោ្ណោះ 
ទៃ បុ៉ន្តៃ ក៏ ពិនិតៃយមើល លក្ខខណ្ឌ 
ផ្ទះសំបៃង ទៃពៃយសមៃបត្តិ  គៃួសារ 
អចលនទៃពៃយ និង បៃភព ចំណូល 
ផងដៃរ ។  

 នៅពៃលដៃល គៃួសារ កៃីកៃ និង 
ងយ រងគៃះ តៃវូបាន មន្តៃ ី ភូមិ ឃំុ 
កំណត់ អត្តសញ្ញាណ និង ពិនិតៃយ រួចរាល់ 
នោះ សាច់បៃក់ នឹងតៃវូ បាន ផ្ទៃរ ដោយ 
ផ្ទាល់ ពី រតនាគារជាតិ ទៅឱៃយ អ្នក ដៃល 
មាន សិទ្ធ ិទទួល សាច់បៃក់ តាម រយៈ 
ភា្នាក់ងរ វី ង ។    

 ឯកឧត្តម ណា រិ ទ្ធ ថ្លៃងថ ៖ « យើង 
បាន ដក់ឱៃយអនុវត្ត កម្មវិធី កំណត់ អត្ត-
សញ្ញាណ ពលរដ្ឋ កៃកីៃ អស់ រយៈពៃល 
១៣ ឆ្នា ំមកហើយ និង កម្មវិធី ជំនួយ 
សង្គម ផៃសៃងទៀត ដូចជា កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ 
សាច់បៃក់ ជូន ស្តៃ ីមាន ផ្ទៃពោះ និង 
កុមារ អាយុ កៃម ២ ឆ្នា ំ។ 

« នៅពៃល មាន តមៃវូការ ជំនួយ ថ្មី 
ក្នងុអំឡុងពៃល នៃ ការរីក រាលដល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ យើង បាន កៃស មៃ ូល 
កម្មវិធី ដៃលមាន សៃប់ ដើមៃបី ធ្វើឱៃយ វា 
កាន់តៃ ទូលំទូលាយ និង ដក់ចៃញ 
ដើមៃបី អនុវត្ត » ។ 

« នៃះ គឺជា អ្វីដៃល បៃព័ន្ធ គំាពារ 
សង្គម មានន័យ ស មៃ ប់ បៃទៃសជាតិ 
ដៃលមាន រចនាសម្ពន័្ធ តៃមឹតៃវូ រួចរាល់ 
ទោះបី យើង ស្ថិតក្នុង ដំណាក់កាល 
ក្មៃងខ្ច ីនៅឡើយ ក្ត ី» ។ 

 ឯកឧត្តម ណា រិ ទ្ធ បន្ថៃមថ ៖« វា គឺជា 
គមៃង មិន ធា្លាប់មាន ពីមុន ដៃល 
តៃូវបាន អនុវត្ត នៅ ទូទំាងបៃទៃស 

ដោយមាន ការសហការ ពី កៃសួង 
ជាចៃើន រួមទំាង កៃសួង សង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសមៃបទា ។ 

វា គឺជា កិច្ចខិតខំ បៃងឹបៃង ដ៏ ខា្លាងំកា្លា 
ដោយ យើង មាន ពៃល ៣ សបា្តាហ៍ ដើមៃបី 
កំណត់ អត្តសញ្ញាណ អ្នក តៃវូ ទទួល 
ជំនួយ សមៃប់ កម្មវិធី នៃះ ។ ការវាយ- 
តម្លៃ ឯករាជៃយ បាន បង្ហាញថ  ការអនុវត្ត 
កម្មវិធី នៃះ ទទួលបាន ពិន្ទុ ពៃញចិត្ត 
ចំនួន ៩,៨ លើ ១០ ។  

 កម្មវិធី ផ្តល់ជំនួយ ជា សាច់បៃក់ នៃះ 
បាន ជួយ បង្កើន កមៃតិ នៃ ការចំណាយ 
របស់ អ្នកទទួល មា្នាក់ៗ រហូតដល់ ៨៧ 
ភាគរយ បើ មិន ដូច្នៃះ ទៃ ការចំណាយ 
របស់ ពួកគៃ នឹង ធា្លាក់ចុះ ក្នងុអំឡុងពៃល 
បិទ ខ្ទប់ ។ 

 ឯកឧត្តម ណា រិ ទ្ធ មានបៃសាសន៍ថ 
៖«សាច់បៃក់ ភាគចៃើន គឺ តៃូវបាន 
ចំណាយ ទៅលើ សៃបៀងអាហារ ការ-   
ថៃ ទំា សុខភាព និង សម្លៀកបំពាក់ 
ហើយ  អ្នកទទួល ខ្លះ ថៃមទំាង អាច 
សនៃសំ បៃ ក់ បាន ខ្លះ ថៃម ទៀតផង » ។ 

 បៃមាណ ៨៨ ភាគរយ នៃ គៃសួារ ដៃល 
តៃវូ ទទួល ជំនួយ ជា សាច់បៃក់ គឺអាច 
ទទួល ការឧបត្ថម្ភ សាច់បៃក់ លើកដំបូង 
រប ស់ ពួកគៃ នៅក្នងុ ខៃ ដដៃល បនា្ទាប់ពី 
ការតៃតួពិនិតៃយ រួចរាល់ ។  

 វិធីសាស្តៃ ថ្ម ីនៃ ការផ្តល់ ជំនួយ សង្គម 
ជា សាច់បៃក់ នៃះគឺ កំពុង បង្ហាញ នូវ 
ភាពជោគជ័យ ពោលគឺ ដោះសៃយ នូវ 
ការរំាងស្ទះ ក្នងុអំឡុងពៃល ផ្តល់ជំនួយ  
ការកំណត់ អត្តសញ្ញាណ អ្នក តៃវូ ទទួល 
ពិតបៃកដ និង លៃបឿន នៃ ការផ្ទៃរ 
សាច់បៃក់ តាម បៃព័ន្ធ ឌីជីថល ៕  

ពលរដ្ឋដែលមានបណ្ណសមធម៌អាចទទួលជំនួយសមែប់កម្មវិធីនែះបាន។ Supplied 

ឯកឧត្តមបណ្ឌតិ ចន ណារិទ្ធ អគ្គលែខាធិការកែមុបែកឹែសាជាតិគំាពារសង្គម។ ហា៊ាន រងៃស ី

កិច្ចខិតខំបែងឹបែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺផ្តល់សាច់បែក់ឆាប់រហ័សដល់ពលរដ្ឋ។  



ព័ត៌មានខ្លីៗ
របាយការណ៍បង្ហាញថា
ការបាក់ស្ពានរថភ្លើង
អាកាសនៅក្រងុមិុកសិុក
បណ្ដាលមកពីបញ្ហាសំណង់

 ម៉ិកស៉ិកៈ របាយការណ៍
បឋមមយួស្តីពីការដលួរលំផ្លវូ
រថភ្លើងអាកាសសម្លាប់មនសុស្
យ៉ាងហោចណាស់២៦នាក់
ក្នងុទកី្ងុមុកិសុកិកាលពីដើម
ខ្ឧសភាបានរកឃើញថា
ឧបទ្ទវហ្តុគឺបណា្តាលមកពី
គុណភាពរបស់សំណង់។
លោកJesusEsteva

ប្ធានមន្ទីរសាធារណៈក្ុង
បាននយិយថាកង្វះខាតត្វូ
បានគ្រកឃើញនៅក្នុងសម្ភារ
សំណង់និងគ្ឹះសំណង់។
នៅក្នងុការសុើបអង្កត្របស់

ខ្លនួសវនករនរ័វស្DNVបាន
រកឃើញថាមនកង្វះខាត
ចំនួន៦នៅក្នុងការសាងសង់
ផ្លវូរថភ្លើងដល្បាក់ស្តុនោះ
ដោយរួមបញ្ចូលទាំងប៊ូឡុង
ដ្លបាត់នៅលើខ្ស្ក្វាត់
មយួចនំនួហើយការផ្សារមនិ
ទាន់បញ្ចប់ឬដំណើរការមិន
បានល្អ។អ្នកជនំាញក៏បានរក
ឃើញការខូចទ្ង់ទ្យនិង
ការបាក់ឆ្អងឹនៅក្នងុធ្នមឹទទ្ង្់
ន្ផ្ន្កដ្លដួលរលំ។
ការដលួរលំន្ះបានបង្កឱយ្

មនការធ្វើបាតុកម្មទាមទារ
ឱយ្រដ្ឋបាលក្ងុស្វ្ងរងយតុ្ត-ិ
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ទាកទ់និនងឹរឿងន្ះដរ្លោក

KhuTeBuអនុរដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួ
មហាផ្ទ្របស់រដា្ឋាភបិាលNUG
បានប្ប់សារព័ត៌មនAl
Jazeeraថាលោកសង្ឃឹមថា
ក្ុមអ្នកតស៊ូទាំងអស់រូបរួមគ្នា
ប្ឆាំងនឹងសត្ូវរួមគ្នាហើយ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាNUG
មនតនួាទីសខំាន់ក្នងុការធានា
ឱ្យបាននីតិរដ្ឋ និងការគោរព
សិទ្ធិមនុស្ស។
មតិសហគមន៍អន្តរជាតិដល្

រមួមនដចូជាអង្គការសហបជ្ា-
ជាតិសមគមប្ជាជាតិអាសីុអា-
គ្នយ្៍ហៅកាត់ថាអាសា៊ានក៏ដចូ
ជាបទ្ស្នានាជុំវញិពភិពលោក
អពំាវនាវរមួគ្នាឱយ្មនការបញឈ្ប់
អពំើហងិស្ានងិអពំាវនាវឱយ្ភាគី
ទាំងអស់ចូលរួមក្នុងតុចរចា
ទោះជាមនជហំរខសុៗ គ្នាតង្់
ចំណុចមួយចំនួនក្ដី៕

ប្រាក់ សាយ 

បភ្ពកងទព័មយួបានឱ្យដងឹកាល
ពីថ្ងព្ធុថាយោធាលបីង់ត្វូការជនំយួ
ដើម្បីជួយទាហានសា្តារវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
នៅមនុសន្នសិទីម្ចាសជ់នំយួគទំ្ដោយUN
ដើម្បីទ្ទ្ង់សា្ថាប័នមួយក្នុងចំណម
សា្ថាប័នជាច្ើនរបស់ប្ទ្សន្ះ។ 
មនិដចូសន្នសិទីមនុៗដល្ត្វូបាន

រៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះ-
បណា្តាលអាវុធឬសម្ភារសម្ប់កងកម្លាងំ
ប្ដាប់អាវុធលីបង់ ជំនួបជាក់ស្ត្ង

ដ្លត្ូវបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយ
ប្ទ្សបារាំងកាលពីថ្ង្ព្ហស្បតិ៍
មនបំណងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌
តាមធម្មតាសមប្់បណា្តាបទ្ស្ដល្
កំពុងប្ឹងប្ងដោះស្យជម្លាះឬ
បញ្ហាគ្ះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
បភ្ពយោធាមយួបប្់សារពត័ម៌ន

AFPក្នងុលក្ខខណ្ឌអនាមកិថា៖«យើង
កំពុងត្ូវការកញ្ចប់ស្បៀងអាហារ
ជំនួយថ្ទាំសុខភាព និងការគំទ្
ដទទ្ៀតដល្ទាកន់ងនងឹការចណំាយ
របស់ទាហាន»។

ប្ភពន្ះបានបន្តថា៖ «ការធា្លាក់
តម្ល្លុយផោនលីបង់ កំពុងធ្វើឱ្យ
ប៉ះពាល់ដល់ទាហានហើយពួកគ្
ត្ូវការជំនួយ។ ប្ក់បៀវត្សរ៍របស់
ពួកគ្ល្ងគ្ប់ទៅហើយ»។
វិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ចនៅប្ទ្សន្ះដ្ល

ធនាគរពភិពលោកចាត់ទកុថាអាកក្់
បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពី
ទសវត្សរ៍១៨៥០បានមើលឃើញថា
រូបិយវត្ថុក្នុងតំបន់ បានបាត់បង់ជាង
៩០ភាគរយន្តម្ល្របស់ខ្លួននៅលើ
ទីផ្សារខ្មា(blackmarket)។

វិបត្តិន្ះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់តម្ល្ន្
បក្ខ់្របស់ទាហាននងិកាតប់ន្ថយ
ថវិការបស់យោធាសម្ប់ការថ្ទំា
និងសម្ភារដោយបានគរំាមកហំង្ដល់
ស្ថរិភាពរបស់ប្ទ្សន្ះថ្មទៀត។
តាមធម្មតាទាហានម្នាក់ទទលួបាន

១,២លានផោនលបីង់ក្នងុ១ខ្គឺស្មើ
៨០០ដលុា្លារអាមរ្កិតាមអត្ប្តរូបក្់
ផ្លូវការ។
បម្ខុកងទព័លោកJosephAoun

បាននយិយក្នងុសនុ្ទរកថាមយួកាលពី
ថ្ងអ្ង្គារថា៖«យើងកពំងុធ្វើអ្វីដ្លធ្វើ

បានដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់
និងវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ទាហាន»។
«យើងបង្ខំចិត្តវិលទៅរកប្ទ្ស

សម្ពន័្ធមតិ្តដើមបី្ទទលួបានជនំយួហើយ
ខ្ញុំបានពឹងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បី
ស្នើសុំជនំយួដចូ្ន្ះហើយកងទព័អាច
ឈរជើងបានតទៅទៀត»។
បទ្ស្បហ្ល្២០ក្នងុនោះមន

អាមរ្កិរដ្ឋសមជកិEUបណា្តាបទ្ស្
ឈូងសមុទ្ រុស្សុី និងចិន ត្ូវបាន
អញ្ជើញឱ្យចូលរួមសន្និសីទន្ះ រួម-
ជាមួយអ្នកតំណាងUN៕

បាត៉ករ   ធ្វ ើ សញ្ញា ម្រាម  ដ្រា ៣  ខណៈ ចូល រួម តវ៉ា ប្រាឆំាងរដ្ឋប្រាហារ យោ ធា។AFP
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ការប្រកួតកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្រយ
ន្រកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១ចាប់-
ផ្តើមទទួលរើសប្រក្ខភាព

ដំុព្រជ្រធំទី៣ក្នងុលោកទំហំ១០៩៨ការ៉ាត់រកឃើញនៅបុតស្វាណា

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នពំេញៈ ការ  ប្រកតួ      ផ្ន្រក សម្រស ់ ក្នងុ  
កម្ម  វិធី ប្រកួត កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារ្រយ ន្រ 
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ (Miss Grand 
Cambodia 2021)  បាន  ចាប់ ផ្តើម   
ទទលួ ជ្រើស រើស  យក ប្រក្ខនារើ   ឱ្រយ ចលូ- 
រួម   ប្រកួត ប្រជ្រង ហើយ ក៏  ប្រកាស ព ី    
ការ  ប្រកួ ត  ប្រជ្រងខាង ផ្ន្រក រចនាម៉ូដ- 
សម្លៀក បពំាក ់    ឱ្រយ   ប្រក្ខ ជន នានា ចលូ- 
រួម  ដាក់ ពាក្រយ ផង ដ្ររ ។ 

បើ តាម ស្រចក្តី ប្រកាស ជ្រើសរើស 
ប្រក្ខនារើ ទូទាំង ប្រទ្រស សម្រប់ ការ- 
ប្រកួត  កញ្ញាឯក ដ៏ អស្ចារ្រយ ន្រ កម្ពុជា  ឆ្នាំ 
២០២១ ន្រះ  ឱ្រយ ដងឹ ព ីលក ្ខ ខណ្ឌ នានា   
ថា៖ « សមូស្វាគមន ៍សម្រប ់រដវូ កាល 
ថ្មី  ដ្រល  អស់លោក  លោកស្រី  អ្នក- 
នាង កញ្ញា កពំងុ ទន្ទងឹ រងច់ា ំនោះ  បាន 
មក ដល់ហើយគឺ កម្មវិធី ប្រកួត ប្រជ្រង 
កញ្ញាឯក ដ៏អស្ចារ្រយន្រកម្ពុជាប្រចាំ ឆ ្នា  ំ 
២០២១ (Miss Grand Cambo-
dia 2021) ។ 

ចំពោះ   ល ក្ខ  ខណ្ឌន្រ ការ ដាក់ពាក្រយ - 
ប្រក្ខនារើត្រូវជា ប្រក្ខនារើ នៅលីវ  មាន 
អាយុ ចាប់ ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ដល់ ២៧ឆ្នាំ  
មាន   កម្ពស់ ចាប់ពី ១,៧០ ម៉្រត្រ  
ឡើងទៅ។ ចំណ្រក  ឯ កម្រិត វប្របធម៌ 
រៀន  ចប់ បាក់ឌុប  (ចប់ ថា្នាក់ទី១២) 
មាន   ចំណ្រះ ដឹង ភាស បរទ្រស  អង់- 
គ្ល្រស  អាចប្រើ ការបាន  និង មានអត្ត- 
ចរិត  ស្លូតបូត  សុភាពរាបស និង ច្រះ  

គោរព ព្រល វ្រលាធ្វើការ។  ដោយ ឡ្រក 
យើង  ក៏  ទទួល ពាក្រយ ប្រក្ខជន សម្រប់ 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ផ្ន្រក   រចនា    ម៉ូដ   
សម្លៀក  បំពាក់ ផង ដ្ររ  ដូចជា  ការ ច្ន្រ- 
ម៉ូដ ន្រ ឈុត សម្លៀក បំពាក់ តំណាង 
ខ្រត្ត ឬ តំណាង ជាតិ និង   ឈុត  សម្លៀក- 
បំពាក់   រាត្រី សមោសរ »។

ប្រភព ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន ន្រះ 
បន្ត  ថា៖ « សម្រប់ ប្រក្ខនារើ  និង ប្រក្ខ- 
ភាព  ដ្រល មានចណំាប ់អារម្មណ ៍  អាច  
ដាក ់  ពាក្រយចលូ រមួ ប្រកតួ បាន តាម រយៈ  
ការទាញយក គំរូ ពាក្រយ សុំ ចូល រួម 
ប្រកតួ  ទៅ បពំ្រញ  រចួហើយ  ផ្ញើ មក កាន ់ 
Inbox ផ្រចផ្លូវ ការ   Facebook 
Page:  Miss Grand Cambodia 
ដោយ   ភា្ជាប់  មក ជា មួយ នឹង ឯក សរ - 
ដ្រលមានភា្ជាប់   ក្នុង  ពាក្រយ  សុំ ចូល រួម  ។ 
ការ  ចាប់ ទទួល ពាក្រយ  ពីថ្ង្រទី១ ខ្រ  
កក្កដា  រហូត ដល់ ថ្ង្រទី៣១ ខ្រសីហា 
ឆ្នាំ២០២១ ខាង មុខ»។ 

គួរ បញ្ជាក់ផង ដ្ររ ថា  កម្មវិធី ប្រកួត- 
ប្រជ្រង រក មា្ចាស់ មកុដ ផ្ន្រក សម្រស់  
Miss Grand Cambodia 
2021 ន្រះ  ត្រូវ  ផលិតកម្ម មហាហង្រស 
ភាព យន្ត បាន  ទញិ  សទិ្ធ ិ មក ព ីប្រទ្រស 
ថ្រ នងិ  បាន ប្រកាស ទទលួ ពាក្រយ  ប្រក្ខ- 
នារើ  ទូទាំង  ប្រទ្រស ចំនួន  ២៥ ខ្រត្ត -   
ក្រុង ។  ខណៈ ការ រៀបចំ ជា លើក ដំបូង 
របស់  ខ្លួន  គឺ ការ ប្រកួត  Miss Grand 
Cambodia 2020 កន្លង មក ដោយ 
មាន  កញ្ញា  លីវ ជីលី ជា កញ្ញាឯក ដ៏ 

អស្ចារ្រយ  ន្រ កម្ពុជា  ឆ្នាំ ២០២០ ជា 
តំណាង  ឱ្រយ ប្រទ្រស កម្ពុជា។ 

ចពំោះ   ការ ប្រកតួ កញ្ញាឯក ដ ៏អស្ចារ្រយ 
អន្តរ  ជាតិ Miss Grand Interna-
tional 2020 ធ្វើ នៅ ទី ក្រុង  បាង កក 
ប្រទ្រស ថ្រ ប្រកាស លទ្ធ ផល    ចុង-  
ក្រយនៅ   ខ្រមីនា ឆ្នាំ២០២១ កន្លង 
មក នោះ ដោយ ស្រ ី   ស្រស ់    ជា កញ្ញាឯក 

ដ៏  អស្ចារ្រយ ន្រ   កម្ពុជា កញ្ញា លីវ ជីលី 
បាន   ធ្វើ ឱ្រយ មហា ជន   ភា្ញាក ់ផ្អើល សម្រប ់ 
កំណត់ត្រ ថ្មី របស់ កម្ពុជា ដ្រល   ជាប់  
ឈ្មោះ  ចលូ ទៅ ដល ់វគ្គ Top20 ដោយ  
ស្វ័យប្រវត្តិ។ 

លោក អុិន សុភិន អគ្គនាយក   
ផលិត កម្ម មហាហ ង្រស  ដ្រល  ទទួល 
បាន   សិទ្ធិ      រៀបចំ  កម្មវិធី ប្រកួត  

Miss Grand Cambodia  ឆ្នាំ 
២០២០   ថ្ល្រង  អំណរគុណ ដល់គាំទ្រ 
ថា ន្រះ   គ ឺជា មោទនភាព របស ់ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  លើក ដំបូង បាន ជាប់ ចូល 
TOP 20 ក្នងុ ការប្រកតួ 

អន្តរ ជាតិ 
ឆ្នាំ មុន៕ 

កេងុហ្គាបរូ៉នូ: ក្រមុហ៊នុ  បតុស្វាណា     
ជកី  រកុរក ព្រជ្រ   បាន ប្រកាស កាលព ីថ្ង្រ 
ពធុ ថា ខ្លនួ បាន  រកុរក ឃើញ នវូ ដុ ំព្រជ្រ 
ទហំ ំ១០៩៨ ការា៉ាត ់ដ្រល ចាតទ់កុ  ជា  
ដុំ ព្រជ្រ ធំ លំដាប់ ល្រខ  ៣ ក្នុង លោក។

ព្រជ្រខា្នាត យក្រស មួយដុំ ន្រះ ត្រូវ បាន 
រកឃើញ តាំងពីថ្ង្រទី១ ខ្រមិថុនា និង 
ត្រវូ បាន យកទៅ បង្ហាញ លោក ប្រធានា- 
ធិបតី Mokgweetsi Masisi នៅ 
រដ្ឋធានី ហា្គាបូរ៉ូន។

 Debswana នាយក គ្រប់គ្រង  
ក្រុមហ៊ុន Lynette Armstrong 
Debswana បាន ឱ្រយ ដឹងថា៖ «យើង 

ជឿថា វា ជា ដុពំ្រជ្រ មាន តម្ល្រ ដធ៏បំផំតុ 
លំដាប់ល្រខ  ៣  ដ្រល ត្រូវបាន រក 
ឃើញ  ក្នុងពិភពលោក»។

នាយក គ្រប់គ្រង  ក្រុមហ៊ុន រូបន្រះ   
បន្ត   ថា៖ «ដុំ ត្របូង  កម្រ  និង ដ៏អស្ចារ្រយ 
មួយ ន្រះ ពិត ជា មានអត្ថន័យ ជ្រល- 
ជ្រ  ណាស ់ក្នងុ វសិយ័  រកុរក ត្របងូ ព្រជ្រ 
នៅ ប្រទ្រស បតុស្វាណា យើង។ វា ផ្ដល ់
នូវ ក្ដីសង្រឃឹម ដល់ ប្រទ្រសជាតិ ដ្រល 
កំពុង ត្រ  តស៊ូ ឆ្ពោះទៅមុខ»។

 ន្រះ គ ឺជា សមទិ្ធផល ន្រ ប្រវត្តសិស្ត្រ 
ក្រមុហ៊នុ ដ្រល ចលូ រមួ វនិយិោគ ដោយ 
រដា្ឋាភិបាល និង ក្រុមហ៊ុន រុករក ព្រជ្រ  

លំដាប់សកលលោក De Beers។
ដុំព្រជ  ធំ បំផុត ក្នុងលោក  មានទំហំ 

៣១០៦ ការា៉ាត់  ឈ្មោះថា ឃើលីន្រន 
ដ្រល ត្រូវបានរកឃើញ នៅ អា ្រហ្វិក 
ខាង  ត្របូង កាលពី ឆ្នាំ១៩០៥។

ដុំព្រជ្រ ធំ  ល្រខ  ២  ទំហំ ១១០៩ 
ការា៉ាត់  ប៉ុន បាល់ តិន្នីស ឈ្មោះស- 
ឡ្រ សុីឌ ីឡា រ៉ូណា  រកឃើញ នៅ តបំន់ 
ជកី  រកុរកព្រជ្រ  ការ៉វូើ ភាគ ឦសន   បតុ-
ស្វាណា កាលពី ឆ្នាំ២០១៥។

ប្រទ្រសបតុស្វាណា គ ឺជា អ្នក នា ំមខុ 
ខាង  ជីករុករក  និង ផលិត ព្រជ្រ  ឈាន 
មុខ គ្រ នៅ  ទ្វីប អា្រហ្វិក៕ AFP/HRបេធានាធិបតីបុតស្វាណានិងភរិយាNeoMasisiកាន់ដំុពេជេដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី៣ក្នងុលោក។AFP

កេមុជយលាភីកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារេយនេកម្ពជុាឆ្នាំ២០២០ដោយកញ្ញាលីវជីលី(កណា្តាល)ជាម្ចាស់មកុដ។រូបថត សហ ការើ

កញ្ញាលីវជីលីពេលបេកួតកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារេយអន្តរជាតិឆ្នាំ២០២០។
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ក្រុងរ៉ូម: ការស៊ុត បញ្ចូលទី 
២គ្រាប់ របស់ Manuel Loc-
atelli នងិ ការ ថ្រាម ១គ្រាប ់ នៅ 
ចុង ម៉ោងពី Ciro Immobile 
បាន ជួយ ឱ្រាយ ក្រាុម ជម្រាើស ជាតិ 
អីុតាលីកក់ កៅអី  ក្នុង វគ្គ ១៦ 
ក្រាុម ចុង ក្រាយ នៅ Euro 
2020 មុន គ្រា ជាមួយ នឹង ការ- 
នៅ សល ់១ហ្គ្រាម ទៀត  ក្រាយ 
ឈ្នះ ក្រាុម ស្វ៊ីស ៣-០ អំឡុង 
ការ ប្រាកតួ ទ ី២ ប្រាចា ំពលូ A នា 
ក្រាុង រ៉ូម កាល ពី ថ្ង្រា ពុធ ។

ខ្រាស្រា បម្រាើ Locatelli របស់ 
ក្រាុម Sassuolo បាន ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី  ឱ្រាយ ក្រាុម រហស្រាសនាម 
«Azzurri» (ពណ៌ខៀវ) នាំ 
មុខ នៅ នាទីទី ២៦  ហើយ មាន 
ឱកាស បន្ថ្រាម គ្រាប់ ទី ២ ព្រាល 
ការ ប្រាកួត វគ្គ ទី២ ចាប់ផ្ដើម 
ប្រាមាណ ជា  ៧នាទី ខណៈ ខ្រាស្រា 
ប្រាយុទ្ធ Immobile របស់ ក្រាុម 
Lazio មាន ឱកាស អាចទម្លុះ 
សំណាញ់  ទី ២ ជា បន្តបនា្ទាប់  
ប្រាមាណ ជា ១នាទី មុន ដល់ 
នាទី ទី ៩០ ។

ក្រាុម របស់លោក Roberto 
Mancini ឈរ លើ គ្រា ក្នុង ពូល 
A ដោយ មាន ៦ ពិន្ទុ ពី ការ- 
ប្រាកួត ២ ដង  ក្នុង នោះ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី  ៦គ្រាប់ ហើយ អត់ 
របូត គ្រាប់ បាល់សូម្រាបី ១គ្រាប់  
ពោល គឺ នាំមុខ ដាច់ ២ពិន្ទុ លើ 

ក្រាុម វ្រាលស៍ ដ្រាល យក ឈ្នះ 
តួកគី ២-០ ពី ការ ប្រាកួត នៅ 
មុន ហ្នឹង  នាក្រាុងបាគូ។

គ្រាបូង្វកឹ របស ់អុតីាល ីលោក 
Mancini បាន ថ្ល្រាង ថា ៖ « គ្រាប ់
ការ ប្រាកួត  គឺ សុទ្ធ ត្រា លំបាក 
ទាំង អស់។ ក្រាុម ខ្លះ មើល ទៅ 
រាង  ខ្រាសោយ ជាង យើង បន្តិច ត្រា 
ពួកគ្រា ត្រាង ត្រា  ប្រាឹងប្រាង ល្រាង 
ដើម្រាបី ឈ្នះ ជានិច្ច ។ ស្វ៊ីសគឺ ជា 
ក្រាមុ ដ ៏ខ្លាងំ ១ ។ វា ជា ហ្គ្រាម  តងឹ- 
ត្រាង ណាស់ ។ យើង អាច ស៊ុត 
បញ្ចលូ ទបីាន លឿន  ហើយ  ចងុ- 
ក្រាយ    វា ជា ជ័យ ជម្នះ  ដ្រាល 
សម នឹង ទទួល បាន » ។

ក្រាុម អុីតាលី  នឹង ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ វគ្គ បន្ត ក្នុង នាម ជា ប្រាធាន 
ពូល ប្រាសិន បើ ពួក គ្រា គ្រាច ផុត 
ពី បរាជ័យ អំឡុង ការ ប្រាកួត 
ចុងក្រាយ នៅ កីឡដា្ឋាន Sta-
dio Olimpico នៅ ថ្ង្រា អាទិត្រាយ 
ព្រាល ល្រាង ទល ់នងឹ ក្រាមុ វ្រាលស ៍
ដ្រាលធា្លាប់ បង្កឱ្រាយ មាន ការ ភ្ញាក់- 
ផ្អើល យ៉ោង ខ្លាំង ដោយ ការ-  
ឡើង ដល ់វគ្គ ៤ក្រាមុ ចងុ ក្រាយ 
កាល ពី ព្រាឹត្តិការណ៍  Euro 
2016 នៅ ប្រាទ្រាស បារាំង ។

លោក Mancini បន្ថ្រាម ថា ៖ 
«មក ទល់ ព្រាល ន្រាះ កីឡាករ  
ទាំង អស់ ល្រាង បាន ល្អ ត្រា 
ដំណើរ ផ្លូវ នៅ វ្រាង ឆ្ងាយ ទៀត ។ 
មាន ក្រាុម ជាតិ ផ្រាស្រាង ៗ   ដ្រាល នាំ - 

មុខ យើង  ក្នុង ការ អភិវឌ្រាឍ ក្រាុម  
ត្រា ក្នងុ ការ ប្រាកតួ បាល ់ទាត ់អ្វ ីក ៏
អាច កើត ឡើង បាន ដ្រារ » ។

សម្រាប់ ក្រាុម ស្វ៊ីស  ព្រាល ប៉ះ 
ជាមយួ ក្រាមុ តកួគ ីក្នងុ ក្រាងុ បាគ ូ
នា ចុង សបា្ដាហ៍ ន្រាះ ចាំបាច់ ត្រាូវ 
ត្រា ឈ្នះ ឱ្រាយបាន ដើម្រាបី អាច រក្រាសោ 
ឱកាស ក្នុង ការ បាន ឡើង ទៅ 
វគ្គ ចាញ់ ធា្លាក់ ។

អ្នក ចាត់ ការ របស់ ក្រាុម ស្វ៊ីស 
លោក Vladimir Petkovic 
បាន ប្រាប់ ថា ៖ « គ្រាប់ គ្នា សម 
នងឹ បាន នវូ ការ ខក ចតិ្ត នៅ យប ់
ន្រាះ ត្រា ថ្ង្រា ស្អ្រាក ចាប់ ពី ព្រាល 
ធ្វើការហ្វឹក ហាត់ លើក ទី១ 
យើង ត្រាវូ ត្រា ធ្វើ ដណំើរ ទៅមខុ ។ 
ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ទៅកូន ក្រាុម ទាំង- 
អស់ ថា នៅ សល់ ការ ប្រាកួត 
១ដង ទៀត ហើយ ការ ដណ្ដើម 
បាន ៣ពិន្ទុ អាចនាំ ពួក យើង 
ទៅ វគ្គ បនា្ទាប់ បាន » ។  

សម្រាប ់ក្រាមុ អុតីាល ីដណំងឹ 
អាក្រាក់ ត្រា ១គត់ ក្នុង ហ្គ្រាម 
ដ្រាល ពួក គ្រា មាន ប្រាៀប ន្រាះ គឺ 
ការ បាត់ បង់ កីឡាករ ប្រាធាន 
ក្រាុម Giorgio Chiellini ដ្រាល 
ដើរ ដំណើរ ខ្ញើច ៗ ច្រាញ ពី ទី 
លាន ដោយសារ មាន បញ្ហា 
របួស សាច់ ដុំ នៅ វគ្គ ទី១ ។ 

ខ្រាស្រា ការពារ វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ  របស់ 
ក្រាមុ Juventus របូ ន្រាះ ក ៏បាន 
រក គ្រាប់ បាល់បាន ១គ្រាប់ ដ្រារ 

នៅ នាទីទី ២០ ត្រា ត្រាូវ បាន 
បដិស្រាធ ចោលវិញ ក្រាយ 
មាន ការ ពិនិត្រាយ វីដ្រាអូ ជំនួយ ការ 
អាជា្ញា កណា្ដាល (VAR) ដ្រាល 
បង្ហាញ ឱ្រាយឃើញថា មាន ការ ប៉ះ 
ដ្រាមុន ខណៈ ៤ នាទី ក្រាយ 
មក ត្រាូវបាន សុំ ឱ្រាយ ប្ដូរ ច្រាញ 
ដោយសារ មាន បញ្ហា ភ្លា ។

ពាក់ ព័ន្ធ របួសរបស់ កីឡាករ  
Chiellini លោក  Mancini 
បាន បន្ថ្រាម ខ្លី ៗ  ថា ៖ « យើង 
សង្រាឃមឹ ថា នងឹមនិ មាន អ្វ ីធ្ងន ់ធ្ងរ 
ទៅ ចុះ » ។

Chiellini ត្រាូវ បាន  ដូរ ជំនួស 
ដោយខ្រាស្រា ការពារ Francesco 
Acerbi របស់ ក្រាុម Lazio 
ដ្រាល វា  ជា ការ  បង្ហាញ ខ្លួន លើក 
ដំបូង  ក្នុង ព្រាឹត្តិការណ៍ ប្រាកួត- 
ប្រាជ្រាង ធ ៗំ  ឱ្រាយ ក្រាមុ ជម្រាើស ជាត ិ
ក្នុង វ័យ៣៣ ឆ្នាំ ខណៈ សា្លាកដ្រា 
ប្រាធាន ក្រាុម ត្រាូវប្រាគល់ ឱ្រាយ មិត្ត- 
រួម ក្រាុម  Juventus គឺ ខ្រាស្រាការ- 
ពារ Leonardo Bonucci ។

សម្រាប់កីឡាករ Locatelli 
ដ្រាល មក ឈរ ក្នុង តំណ្រាង ន្រាះ 
ជំនួស កីឡាករ មានរបួស គឺ 
Marco Verratti រក បាន ៣ 
គ្រាប់ ហើយ ក្នុងចំណោមការ- 
ចូល ល្រាង ១២ លើក ឱ្រាយ ក្រាុម 
អុីតាលី គិត តាំង ពី បានបង្ហាញ 
ខ្លនួ  លើក ដបំងូ កាល ព ីខ្រា កញ្ញា 
កន្លង ទៅន្រាះ ៕ AFP/VN

សុ៊បភើស្តារតូចៗ ស្កតុឡេន
អាចកា្លយទៅជាវីរបុរសបាន
ពេលលេងទល់នឹងអង់គ្លេស
ក្រុងឡុងដ៍: ការ វិល មក កាន់  

ឆក ន្រា កម្មវិធី  ប្រាកួត ធំ ៗ  របស់ 
ក្រាុម ជម្រាើសជាតិស្កុត ឡ្រាន 
ប្រាហ្រាលចាប់ ផ្ដើម មិន សូវ  រលូន 
ប៉ុនា្មាន ឡើយ ត្រា ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  ពហុកីឡដា្ឋាន Wembley 
ដើម្រាបី សួរ សុខ ទុក្ខ ក្រាុម  អង់គ្ល្រាស 
នឹង ផ្ដល ់ឱកាស ឱ្រាយ កូន ក្រាមុ របស ់
លោក Steve Clarke ក្នុងការ- 
កត់ ត្រា ខ្លួន ឯងចូលទៅ ក្នុង 
សៀវ ភ  រឿង និទាន សម្រាប់ 
ក្ម្រាង ជំនាន់ ក្រាយ   ។ 

បរាជ័យ ក្នុង លទ្ធផល ២-០ 
ក្រាម ថ្វជីើង របស ់ក្រាមុ សា.ឆ្រាក 
អំឡុង ការ ប្រាកួត ដំបូង  នៅ 
កីឡដា្ឋាន Hampden កាល ពី 
ថ្ង្រា ចន្ទ  ធ្វើ ឱ្រាយ ក្រាុម ស្កុត ឡ្រាន  
ជាក់ស្ដ្រាង  ចាំ បាច់ ត្រាូវ ត្រា គ្រាច ឱ្រាយ 
ផុត ពី  ការ ចាញ់ ជាលើក ទី២ 
ព្រាល ប៉ះ ក្រាុម តោកំណាច ន្រាះ 
ដើម្រាបី  រក្រាសោ ក្ដី សង្រាឃឹម  ក្នុង ការ បាន 
ឆ្លង ផុត ពី វគ្គ សន្រាសំ ពិន្ទុ ក្នុង ពូល 
ជាលើក ដំបូង ។ 

នៅ លើក្រាដាសន្រា បណា្ដាញ 
សារព័ត៌មាន ទំនង ជាលើក ឡើង 
ថា   មិនមាន ចនោ្លាះ សម្រាប់ ឱ្រាយ 
ក្រាុម របស់ លោក Clarke ធ្វើ 
សា្ពាន ដើម្រាបី បាន ផ្ទឹមនឹង ក្រាុម 
ចំណាត់ ថា្នាក់ ល្រាខ៤ ពិភព- 
លោក ដ្រាល កពំងុ មាន មហចិ្ឆតា 
ចង ់  ឈ្នះ ពាន របស់ អឺរ៉ុប ជាលើក 
ដំបូង ។ ត្រា សម្រាប់ ក្រាុម ស្កុត- 
ឡ្រាន នឹង គ្មានហ្គ្រាមណា ដ្រាល 
មាន ន័យ ជាង បាន ប្រាកួត ឈ្នះ 
ក្រាុម គូសត្រាូវ ចាស់ នោះ ឡើយ ។  

ក្រាមុ ស្កតុ ឡ្រាន ក្នងុ ឆ្នា ំ១៩៦៧ 
និង ឆ្នាំ ១៩៧៧ នៅ ត្រា ត្រាូវ បាន 
ចង ចាំ គ្មាន ថ្ង្រា ភ្ល្រាច សម្រាប់ ការ - 
ឈ្នះ នៅ Wembley ន្រាះ ក្នុង 
ការ ប្រាកួត កាល ពី កម្មវិធីចាស់ 
British Home Champion-

ship។ ការ ធ្វើ ប្រាប ហ្នឹង បាន ពី 
ការ ប្រាកួត  ក្នុង ព្រាឹត្តិការណ៍ ធំ 
ជាលើក ដំបូង ក្នុង រយៈ ព្រាល 
២៣ ឆ្នាំ នឹង នាំ ឱ្រាយ កីឡាករ ស្កុត- 
ឡ្រាន ត្រាឡប ់ទៅ ផ្ទះ វញិ ក្នងុ នាម 
ជាវីរបុរស ។ 

ខ្រាស្រា បម្រាើ របស់ ក្រាុមស្កុតឡ្រាន 
John McGinn របស់ ក្រាុម  
Aston Villa បាន និយយ  
កាល ពី ថ្ង្រា ពុធ ថា ៖ «បណា្ដាញ 
សារព័ត៌មាននៅ អង់គ្ល្រាស នឹង 
ធ្វើ ឱ្រាយ អ្នក យល់ ថា គមា្លាត រវាង 
ក្រាមុ ទាងំ២ គ ឺធ ំណាស ់។ វា ស្ថតិ 
នៅ លើ យើង  ដ្រាល ត្រាវូ បង្ហាញ ឱ្រាយ 
ឃើញ នៅ ថ្ង្រា សកុ្រា ន្រាះថា ពកួ គ្រា 
គិត ខុស » ។

ខ្រាស្រា ការពារ  Andy Robert-
son ឈ្នះ ទាំង ពាន ក្រាបខ័ណ្ឌ 
Champions League និង 
Premier League ជាមួយ ក្រាមុ 
ហង្រាសក្រាហម Liverpool ហើយ 
ខ្រាស្រា បម្រាើ Scott McTominay 
អភិវឌ្រាឍ ខ្លួន ឱ្រាយ កា្លាយ ជា កីឡាករ 
បាន ល្រាង យ៉ោង ទៀង ទាត់ នៅ 
ក្រាមុបិសាច ក្រាហម Manches-
ter United ខណៈ ខ្រាស្រា ការ ពារ  
Kieran Tierney របស់ ក្រាុម 
កាំភ្លើង ធំ Arsenal សង្រាឃឹម ថា  
អាច ជាសះ ស្រាបើយ ទាន់ ព្រាល 
សម្រាប់ ការ ប្រាកួត ន្រាះ។

កឡីាករ  McGinn បាន បន្ថ្រាម 
ទៀតថា ៖ « យើងមាន ប្រាជាជន 
ចនំនួ ៥លាន នាក ់ខណៈ ពកួ គ្រា 
មាន ៥៥លាន នាក់ ។ ពួក គ្រា 
សម្រាបូរទៅដោយស៊ុបភើសា្តារ 
(កីឡាករ ឆ្នើមៗ) នៅ ទូ ទាំង 
ពិភពលោក ក្នុងក្រាុម របស់ គ្រា  
ដចូ្ន្រាះ វា ជារឿង ធម្មតា ដ្រាល ពកួ- 
យើង ត្រាូវ មើល រំលង ត្រា យើង 
មាន ស៊ុប ភើសា្តារ តូច ៗ  ដោយ 
ខ្លួន យើង ផ្ទាល់ » ៕ AFP/VN

LocatelliនិងImmobileរុញអុីតាលី
ទៅវគ្គ១៦កេមុចុងកេយនៅEuro 2020

Locatelli(ខាងមុខ)រត់សម្ដ្រងការត្រកអរក្រយពីសុ៊តបញ្ចលូទីឱ្រយអុីតាលីនំាមុខស្វ៊សី១-០អំឡុងការប្រកួតក្នងុពូលAនៅEuro2020កាលពីថ្ង្រពុធ។AFP 

Dykesរបស់ស្កតុឡ្រនទាត់បាល់អំឡុងការប្រកួតនៅEuro2020។AFP
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ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រាសុក្រា ទី១៨ ែខមិថុនា  ឆ្នាំ២០២១
លទ្ធផលកាលពីថ្ងេពុធ គូបេគួតសមេប់រាតេនីេះ
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