
ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០៣៨ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ជីវិតកម្សាន្ត

ការនាំចេញសម្បកកង់រថយន្ត
បានផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនិងលំនឹង
ដល់អ្នកដាំដុះនិងវិនិយោគដំ-
ណាំកៅស៊ូក្នុងសេុក...ទំព័រ៩

សេដ្ឋកិច្ច

ឥទ្ធិពលរបស់ចិនបង្ហាញនៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ
អា្រហ្វិករបស់លោកអានតូនី
ប្ល៊ីនកេន...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ

លោកញានផល្លិតស្ថាបនិក
ឡានអង្គរបន្តផេនការរបស់
លោកគឺរថយន្តផលិតនៅ 
កម្ពុជា...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត

ADB អនុម័តប្រាក់កម្ចី   
$១៨០លានដើម្រាបី ក្រាលម្អ 
ហ្រាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទី- 
ក្រាងុចំនួន៣ នៅកម្ពជុា

ការ នំា ច្រាញ -នំា 
ចូល នៅ SSEZ 
មាន តម្ល្រា    ជាង $ 
១,៧ ពាន់ លាន

ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍

ភ្នំពៃញៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
(ADB)បានអន៊ម័តប្ក់កម្ចី
ចំនួន១៨០លានដ៊លា្លារដើម្បី
ជួយដល់ក៊្ងចំនួន៣នៅកម្ពជុា
ដើម្បីធ្វើឱ្យប្សើរនូវហ្ដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធទីក្៊ងនិងបង្កើន
លទ្ធភាពប្កួតប្ជ្ងផ្ន្ក
ស្ដ្ឋកិច្ច។ន្ះបើតាមស្ចក្តី-
ប្កាសព័ត៌មានរបស់ADB ពី
ថ្ងទី្១៩វិច្ឋកិា២០២១។
គមង្វនិិយោគដើមប្ីទកី្ង៊

ដល្អាចរស់នៅបាន(Livable
Cities InvestmentPro-
ject)ន្ះនឹងជួយប្ជាពលរដ្ឋ
ជាង១៤មឺ៊ននាក់នៅក៊្ងបាវិត
កពំតនងិប៉ោយប៉ត្ឱយ្ទទលួ
បានស្វាគ្ប់គ្ងទឹកលូ និង
សំណល់រឹងបានល្អប្សើរ។វា
នឹងជួយទីក្៊ងទាំងន្ះកាត់-
បន្ថយទកឹជនំនត់ាមរយៈការធ្វើ
ឱ្យប្សើរឡើងនូវប្ព័ន្ធបង្ហរូទឹក
ភ្លៀងនិងប្ព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក
ក្នុងទីក៊្ង។គម្ងន្ះក៏មាន
បំណងពងឹ្ង...តទៅទំព័រ ៦

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ តំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចពិ-
សស្ព្ះសហីន៊(SSEZ)បាន
បង្ហាញកណំើនការនាំចញ្-នាំ
ចលូរបស់ខ្លនួនៅក្នងុរយៈពល្
១០ខ្ឆ្នាំ២០២១ដោយមាន
តម្ល្ជាង១,៧ពានល់ានដល៊ា្លារ
កើនជិត៤០ភាគរយធៀបនឹង
រយៈព្លដូចគា្នាឆ្នាំ២០២០។
ន្ះបើយោងតាមទនិ្ននយ័បាន
ពីSSEZ។
ទនិ្ននយ័បង្ហាញថាចាប់ពីខ្

មករាដល់ខ្តល៊ាឆ្នាំ២០២១
តបំន់សដ្្ឋកចិ្ចពសិស្ព្ះស-ី
ហន៊បាននាំចូលនិងនាំច្ញ
ទនំញិក្នងុតម្ល្សរប៊១៧៦៧
លានដ៊លា្លារកើនឡើង៣៨,៨១
ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពល្
ដូចគា្នាឆ្នាំ២០២០។
SSEZលើកឡើងថា៖«តបំន់

ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្សព្ះសីហន៊
កពំង៊អភវិឌឍ្ឱយ្ស្ថតិស្ថរ្ដោយ
ផ្តោតលើការការពារជងំឺរាតតប្ាត
នៅលើដ្មា្ខាងនិងធានាការ
ផលិតនៅលើដ្មា្ខាងទៀត»។
អ្នកសវ្ជវ្សដ្្ឋកចិ្ចអន្តរ-

ជាតិន្វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនង
អន្តរជាតិន្កម្ពុជា(រាជបណ្ឌិត្យ-
សភាកម្ពជុា)លោកហង៊វណ្ណៈ
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉៊ស្តិ៍នៅថ្ង្ទី
២១ខ្វចិ្ឆកិាថាកណំើនន្ការ
នាំច្ញ-នាំចូលរបស់ SSEZ
បញ្ជាក់ថាទោះបីជំងឺកូវីដ១៩
នៅបន្តអូសបនា្លាយព្លឆ្លង-
រាលដលក៏ខ្ស្ចង្វាក់ផលិត-
កម្មផលិតនិងការបញ្ជាទិញពី
រោងចក្...ត ទៅទំព័រ ៨

ភ្ញៀវ ទ្រាសចរ  ជាង ៩១ មឺុន នាក់  ច្រាញ ដើរ កម្រាសាន្ត  
ក្នងុ អំឡុង  ព្រាល  ៣ ថ្ង្រា ន្រា ព្រាះ រាជ ពិធី បុណ្រាយ អំុទូក កើន ឡើង ៥៤%

ហុឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈភ្ញៀវទស្ចរបម្ាណ
ជាង៩១ម៊នឺនាក់បានចញ្ដើរ
កម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋានទស្-
ចរណ៍នានាក្នងុប្ទ្សនាអំឡុង-
ពល្៣ថ្ង្ន្ព្ះរាជពធិីបណ៊យ្

អំ៊ទូកបណ្តត្ប្ទីបនិងសំពះ-
ព្ះខ្អកអំប៊កឆ្នាំ២០២១
ដោយកើនជាង៥៤ភាគរយបើ
ធៀបទៅនឹងអំឡុងព្ះរាជពិធី
បណ៊យ្ន្ះកាលពីឆ្នាំ២០២០។
ន្ះបើយោងតាមទនិ្ននយ័ពីក្-
សួងទ្សចរណ៍។

ទិន្នន័យបង្ហាញថានាឱកាស
ថ្ង្ឈប់រយៈព្ល៣ថ្ង្ន្ព្ះ-
រាជពធិបីណ៊យ្អ៊ទំកូបណ្តត្ប-្
ទបីនងិសពំះព្ះខ្អកអបំក៊
ចាប់ពីថ្ង្ទី១៨-២០ខ្វិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២១ភ្ញៀវទ្សចរដ្ល
ដើរកម្សាន្តនៅទូទាំងប្ទ្ស

មានចំនួនសរ៊ប៩១០១៥០
នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមាន
ចំនួន៨៩៩៨៦៩នាក់និង
ភ្ញៀវបរទស្ផ្ទ្ក្នងុ១០២៨១
នាក។់ភ្ញៀវដល្ដើរកមស្ាន្តនៅ
ក្នុងថ្ង្ទី១ន្ពិធីប៊ណ្យឆ្នាំន្ះ
មានចំនួន...ត ទៅ ទំព័រ ៩

មំុ គ ន្ធា

ភ្នពំៃញៈយោងតាមរបាយការណ៍
គ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកន្នាយក-
ដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្តាប់ធា្នាប់
សធារណៈន្អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាល-

ជាតិដ្លបានច្ញផ្សាយកាលពីថ្ងទី្២០
ខ្វិច្ឆកិាបានឱ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងទី្១៨
ដល់ថ្ងទី្២០ខ្វិច្ឆកិាមន៊ស្សចំនួន២២
នាក់បានស្លាប់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្ល
ចំនួន៤៤នាក់ដោយសរគ្ះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍ខណៈដ្លចំនួនគ្ះថា្នាក់ចរាចរណ៍

បានកើតឡើង៣៣លើក។
របាយការណ៍បន្តថាក្នងុរយៈព្លដូចគា្នា

កាលពីឆ្នា២ំ០២០ករណីគ្ះថា្នាក់ចរា-
ចរណ៍បានកើតមានចំនួន៣៦លើកដ្ល
បណ្តាលឱ្យមានមន៊ស្សចំនួន១៩នាក់ស្លាប់
និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្លចំនួន៥៣នាក់។

នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និង
សណ្តាប់ធា្នាប់សធារណៈបានបញ្ជាក់ថា៖
«រាជធានីខ្ត្តដ្លមានគ្ះថា្នាក់ចរាចរ-
ណ៍ស្លាប់ច្ើនជាងគ្មានរាជធានីភ្នព្ំញ
ខ្ត្តពោធិ៍សត់ខ្ត្តបាត់ដំបងខ្ត្តព្វ្ង
ខ្ត្តក្ច្ះនិងខ្ត្ត...តទៅទំព័រ  ២ 

មនុស្រាស ២២នាក់ស្លាប់និង ៤៤នាក់របួស ដោយគ្រាះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ រ យៈព្រាល ៣ថ្ង្រា  ន្រាពិធី បុណ្រាយ អំុទូក

ទិដ្ឋភាព នៅ មុខពៃះ បរមរាជវំាង ថ្ងៃ ទី៣ នៃ ពិធីបុណៃយ អំុទូក តៃវូ នឹងថ្ងៃទី ២០ ខៃវិច្ឆកិា ឆ្នា ំ២០២១ ។ រូបថតសលារាជធានីភ្នំព្ញ



ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ភ្នំពេញៈ ក្រោយ ពី ការ សិក្រោសា 

ស្រោវជ្រោវ បាន ប្រោព្រោឹត្ត ទៅ ជា 
ស៊្រោរ ីក្នងុ ឆ្នា២ំ០១៤ ឆ្នា២ំ០១៨ 
និងឆ្នាំ២០១៩ លើ ជីអាសូត 

រួច មក នាយក ដ្ឋាន គ្រោប់គ្រោង 
ធនធាន ដី កសិកម្ម  ន្រោ ក្រោសួង- 
កសកិម្ម  កាលព ីថ្ង្រោទ១ី៩  វចិ្ឆកិា  
បាន ធ្វើ ការណ្រោនាំ ដល់ កសិករ 
ពី ការប្រោើប្រោស់ ជី ប្រោភ្រោទ ន្រោះ  
ដើម្រោបី ឱ្រោយ មានប្រោសិទ្ធ ភាព ក្នុង 
វិស័យ កសិកម្ម។

ការ ណ្រោនំា របស់ នាយកដ្ឋាន- 
គ្រោប់ គ្រោង ធនធាន ដី កសិកម្ម 
នោះ  រួម មាន ការប្រោើ ជី សរីរាង្គ 
បាច ក្នុង ដី ស្រោ ជួយ បង្កើន ប្រោ-
សិទ្ធ ភាព ន្រោ ការ ប្រោើ ជីអាសូត  
កាត់ បន្ថយ បរិមាណ ជីអាសូត  
និង បង្កើន ទិន្នផល ដំណាំ ស្រោូវ។ 
ម្រោយ៉ាងវញិ ទៀត ការ ដក ់ជ ីអាសតូ  
ចំនួន ៩៨ គីឡូក្រោម  ក្នុង ១- 
ហិកតាលើ ក្រោមុ ដី ទួល សំរោង  គឺ 
ជា ជម្រោើស ល្អ  បំផុត សម្រោប់ 
ស្រោូវ ក្រោអូប ផ្កា រំដួល ឬ ប្រោភ្រោទ 
ពូជ ស្រោូវ កណា្តាល ដោយសារ វា 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការដួល ដើម 
ដោយសារ ការ លើស សារធាតុ 
ចញិ្ចមឹ អាសតូ។ បង្កើន ប្រោសទិ្ធ- 
ភាព ប្រោើ ជ ីអាសតូ នងិ ផ្តលទ់និ្ន- 
ផល ដំណាំ ខ្ពស់ ជាង គ្រោ។ 

កម្រោិត ជី អាសូត ក៏ អាចបន្ថយ 
រហូត ដល់៤២ គីឡូក្រោម  ក្នុង 
១ហិកតា  ដោយ វា មិន ធ្វើ ឱ្រោយ 
ធា្លាក់ចុះ ទិន្នផល ខ្លាំង អាស្រោ័យ- 
លើ សា្ថានភាព ស្រោដ្ឋកិច្ច គ្រោួសារ 
កសិករ។ លើសពីនោះ ចំពោះ 
ស្រោូវ កណា្តាល(ផ្ការំដួល) ការ- 
ដក់ ជីអាសូត អាច បំប្រោក ជា ៣ 
ដង  គឺ ដក់ ទ្រោប់ បាត ៤០% 
ដក់ ៣០% ក្រោយ ព្រោល ស្ទូង 
៣០ថ្ង្រោ  និង៣០%ទៀត   ដក់ 
ក្រោយ ព្រោល ស្ទងូ៦០ ថ្ង្រោ។ បន្ថ្រោម-  

ពនី្រោះ ត្រោវូ យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់បផំតុ 
ចំពោះ សា្ថានភាព ទឹក ក្នុង ស្រោ  
ព្រោះ វាមាន ឥទ្ធពិល ខ្លាងំ ណាស ់  
ទៅ លើ ប្រោសិទ្ធ ភាព ប្រោើប្រោស់ 
ជីអាសូត របស់ ដំណាំ ស្រោូវ ។ 

រដ្ឋមន្រោ្តី កសិកម្ម  លោក វ្រោង 
សាខុន បានសរស្រោរ នៅ លើ 
ទំព័រហ្វ្រោសប៊ុក  របស់ លោក ថា ៖ 
«  សរុបមក  ការពិសោធស្រោវ- 
ជ្រោវ ខង លើ   ផ្តល់ នូវ ការ យល់- 
ដឹង អំពី ការ គ្រោប់គ្រោង និង ប្រោើ- 
ប្រោស់ ជ ីអាសតូ  ឱ្រោយ មាន ប្រោសទិ្ធ- 
ភាព ខ្ពស់ លើ ផលិតកម្ម ដំ ណាំ 
ស្រោូវ។ ការ យល់ ដឹង របស់ កសិ- 
ករ  អំពី កតា្តា ទាំង ន្រោះ  គឺជា  
ជម្រោើស ដ៏ វ្រោឆ្លាត មួយ ក្នុង ការ- 
គ្រោបគ់្រោង សារធាត ុចញិ្ចមឹ អាសតូ 
កាត់ បន្ថយ បរិមាណ ជី និង 
បង្កើន ទិន្នផល» ។ 

លោក រដ្ឋមន្ត្រោ ីបានលើក ឡើង 
ថា ការ គ្រោបគ់្រោង សារធាត ុចញិ្ចមឹ 
អាសូត ឱ្រោយ មាន ប្រោសិទ្ធភាព  
ដើម្រោបី បង្កើន ទិន្នផល ស្រោូវ និង 
កាត់ បន្ថយ ការបំភាយ ឧស្ម័ន 
ផ្ទះកញ្ចក ់ ដោយ ប្រោើ បច្ច្រោកទ្រោស 
នុយក្ល្រោអ៊្រោរ(15N)។ ការ គ្រោប់-
គ្រោង សារធាតុ ចិញ្ចឹម អាសូត ឱ្រោយ 
មាន ប្រោសទិ្ធ ភាព ខ្ពស ់ក្នងុ ប្រោពន័្ធ- 
ផលិតកម្ម ដំណាំស្រោូវ  គឺ មាន 
សារៈសំខន់ ណាស់  ក្នុង ការ- 
កាត់បន្ថយ ការ ប្រោើ ជីអាសូត 
ជួយ បង្កើន ទិន្នផល កាត់ បន្ថយ 
ការ បាត់បង់ អាសូត ទៅ ក្នុង 
ប្រោព័ន្ធ បរិសា្ថានដី និង ទឹក ដ្រោល 
បណា្តាល ឱ្រោយ មាន ការ បំពុល ដល់ 
ប្រោពន័្ធ អ្រោកឡូសូុ ី នងិ កាត ់បន្ថយ 
ការ បំភាយ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់  ទៅ 

ក្នងុ បរយិាកាស ដ្រោល បង្ក ឱ្រោយមាន 
ការ កើន កម្ដៅ ផ្រោនដី។

ការពិសោធលើ ទី វាល ត្រោូវ 
បាន អនុវត្ត នៅ ក្នុង សា្ថានីយ- 
ពិសោធន៍ កសិកម្ម ព្រោ ផ្តា របស់ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម ស្ថិត 
ក្នុង ស្រោុក សំរោងទង  ខ្រោត្ត- 
កំពង់ស្ពឺ  ដើម្រោបី វាយ តម្ល្រោ ប្រោ-
សិទ្ធភាព ប្រោើប្រោស់ ជី អាសូត 
របស់ ដំណាំ ស្រោូវ តាម រយៈការ- 
ប្រោើ ជី កំប៉ុស លាមកសត្វ ដក់- 
ទ្រោប់ បាត។ ការ កំណត់កម្រោិត 
ន្រោ ការ ដក ់ជអីាសតូ ព្រោលវ្រោលា 
ការ ប្រោងច្រោក កម្រោិត បាច ជីអា-
សតូ ទៅ តាម ដំណាក់ កាល លតូ- 
លាស ់នងិ ព្រោល វ្រោលា ដដំុះ ក្នងុ 
ប្រោព័ន្ធ ផលិតកម្ម ដំណាំ ស្រោូវ- 
ក្រោអបូ រដវូវស្រោសា ដោយ ប្រោើប្រោស ់
ពូជ ស្រោូវ ផ្ការំដួល នៅ លើ ក្រោុមដី 
ទួល សំរោង។ 

ស្ថិត ក្នុង ក្រោបខ័ណ្ឌ ន្រោ កិច្ច-
សហ ប្រោតិបត្តិការអាតូម ដើម្រោបី 
សន្តិភាព  រវាង រាជ រដ្ឋា  ភិបាល- 
កម្ពុជា និង ទីភា្នាក់ងារ ថាមពល 
បរិមាណូ អន្តរជាតិ (Interna-
tional Atomic Energy 
Agency/IAEA)  នាយកដ្ឋាន- 
គ្រោបគ់្រោង ធនធាន ដ ីកសកិម្ម  ន្រោ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម ន ្រោ 
ក្រោសងួកសកិម្ម  បានទទលួ ការ-
គាំទ្រោ បច្ច្រោកទ្រោស ដើម្រោបី កសាង 
សមត្ថភាព ចំណ្រោះ ដឹង វិទ្រោយ- 
សាស្រោ្តនុយក្ល្រោអ៊្រោរ  សម្រោប់  
កសិកម្ម  ជាមូលដ្ឋាន ដើម្រោបី 
គ្រោប់គ្រោង សារធាតុ ចិញ្ចឹម អា- 
សូត  ឱ្រោយ មាន ប្រោសិទ្ធភាព ខ្ពស់ 
ក្នុង ផលិតកម្ម ដំណាំ ស្រោូវ៕
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មនុស្ស២២នាក់ស្លាប់និង៤៤នាក់របួស...
តពទីពំរ័ ១...សា្វាយរៀង ដ្រោល 

សរុប អ្នកសា្លាប់ ក្នងុ រាជធានី- ខ្រោត្ត 
ទំាង៦ន្រោះ មាន រហូតដល់១៤ 
នាក់» ។ ប្រោភព ដដ្រោល បាន បន្តថា 
មូល ហ្រោតុដ្រោល ធ្វើឱ្រោយ កើត មាន 
គ្រោះថា្នាក់ ចរាចរណ៍  គឺ បណា្តាល 
មកពី ល្រោបឿន មិន គោរព សិទ្ធ ិ មិន 
ប្រោកាន់ សា្តា ំប្រោជ្រោង ក្នងុ សា្ថាន ភាព 
គ្រោះថា្នាក់ បត់ គ្រោះថា្នាក់ និង 
បើក បរ ក្ន ុង ព្រោល ស្រោវឹង។

លោក គង់ សុវណ្ណ ទីប្រោកឹ្រោសា - 
សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍  និង ជា នាយក 
ទទួលបន្ទកុ តំបន់ អាសីុ ន្រោ មូលនិធិ- 
សុវត្ថភិាព អន្តរជាតិ (ISF)បាន 
ប្រោប់ភ្នពំ្រោញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រោទី២១ 
វិច្ឆកិាថា ទាក់ទង នឹង ការថយចុះ 
ចំនួន ន្រោ គ្រោះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ត្រោ ចំនួ  ន  
អ្នកសា្លាប់ នៅមាន ការកើនឡើង ន្រោះ 
គឺ ត្រោវូ ទាមទារ ឱ្រោយ ក្រោសួង  និង ដ្រោគូ- 
ពាក់ព័ន្ធ ធ្វើកា រពិនិត្រោយមើល ឡើង វិ ញ  
ថា  តើ មូលហ្រោតុ ន្រោ ការសា្លាប់ ន្រោះ 
បង្កដោយ មូលហ្រោតុ អី្វ ជា ចម្រោបង។

លោក  បន្ត ថា ៖ «យើង ឃើញថា 
នៅមុន ពិធីបុណ្រោយ អំុទូកមាន គណៈ - 
កម្មការ ជាតិ សុវត្ថភិាព ចរាចរណ៍ 
កាកបាទក្រោហមកម្ពជុា បានធ្វើ កា រ  
អប់រំ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ បុ៉ន្ត្រោ ក្រោងលោ ថា 
សារ អប់រំ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ នោះ មាន 
កម្រោតិឬ ក្រោមុ គោលដៅ ដ្រោល យើ ង 
ទៅ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ ឬ វិធីសាស្ត្រោ ដ្រោល 
យើង ផ្រោសព្វផ្រោសាយ ជ្រោប មិន ដល់ ឬ 
ជ្រោប មិនកើត ដ្រោល ធ្វើឱ្រោយ ក្រោមុ ការ - 
ងារ គោលដៅ ងាយ រងគ្រោះ ឬ ក្រោ ុម  
គោលដៅ បង្ក នៅត្រោ ធ្វើឱ្រោយ ចំនួន 
អ្ន ក សា្លាប់ ដោយ គ្រោះថា្នាក់ ចរាច រ  ណ៍ 
នៅមាន ការកើនឡើង ដដ្រោល » ។ 

ជាមួយគា្នាន្រោះ ផងដ្រោរ លោក 
គង់ សុវណ្ណ ក៏បាន លើកឡើង 
ផងដ្រោរពី  ការផ្រោសព្វផ្រោសាយ គ្រោប់ 
មធ្រោយបាយ ទាក់ទង នឹង ចរាចរណ៍ 
ន្រោះថា  តើ មានការ ប ញ្ច្រោប ទៅ 
ដល់ ក្រោមុ គោលដៅ ងាយ រងគ្រោះ 
និង ក្រោមុ គោលដៅ ដ្រោល ងាយ បង្ក 
គ្រោះថា្នាក់ នោះបាន កម្រោតិ បុ៉នណា។

លោក  ប្រោប់ថា ៖ «យុទ្ធនា ការ  
ដ្រោល បាន អនុវត្ត កន្លងមក នោះ 
មាន ប្រោសិទ្ធភាព យា៉ាងណា យើង 
អាច វាស់វ្រោង បាន ហើយ ពីព្រោះ 
គោលដៅ ន្រោ ការអប់រំ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ គឺ 
ដើម្រោបី ធ្វើការ ទប់សា្កាត់ ការសា្លាប់  និង 
ធ្វើ ឱ្រោយរបួស ធ្ងន់ធ្ងរ ដ្រោល ឈា ន ទៅ 
រក ពិការភាព  ជា អចិន្រោ្តយ៍ ឬក៏ បាត់ - 
បង់ជីវិត បនា្ទាប់ ពី គ្រោះថា្នាក់»។

លោក គង់ សុវណ្ណ  បន្ថ្រោមថា ៖ 
«ទំាងន្រោះ គឺ ទាមទារ ឱ្រោយ គណៈ - 
កមា្មាធិការ ជាតិ សុវត្ថភិាព ចរាចរ ណ៍ 
ដ្រោលជា ឪពុក មា្តាយ ដ្រោលជា ជំហរ 
ជា អ្នកសម្រោបសម្រោលួ រាល់ ក្រោសួ ង 
សង្គម សីុវិល វិស័យ ឯកជន ទំាង - 
អស់ ដើម្រោបី រិះរក វិធីសាស្ត្រោមធ្រោយ - 
បាយ អប់រំ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ ឱ្រោយមាន ប្រោសិ ទ្ធ - 
ភាព ជាង មុនទើប យើង អាចឆ្លើ យ -  
តប ទៅនឹង ការទប់សា្កាត់ កាត់ - 
បន្ថយ  ជំហាន ដំណាក់កាល ទី២ 
ន្រោ ទសវត្រោស រ៍សកម្មភាព សុវត្ថភិាព 
ចរាចរណ៍ ឆ្នា២ំ០២១-២០៣០ 

ដ្រោល ដើរ ស្រោបទៅនឹង គោលដៅ 
កាត់បន្ថយ ជាស កល ដោយ ធ្វើ - 
យា៉ាងណា ឱ្រោយ អ្នករបួស  និង សា្លាប់ 
ថយចុះ៥០%បន្ថ្រោមទៀត»។

លោកគង់ សុវណ្ណ ក៏ បញ្ជា ក់  ដ្រោរ 
ថា ជាការ ពិត បើ មាន ផ្លវូ ដ្រោល បាន 
សាងសង់ ត្រោមឹត្រោវូ តាម ស្តង់  ដ 
កំណ ត់ ហើយ បុ៉ន្ត្រោ មិន មាន ការ - 
ដក់ បញ្ចលូ និង ពង្រោ ីក  កញ្ចប់ ថវិកា   
ស ម្រោ ប់ កម្មវិធី អប់រំ ផ្រោសព្វផ្រោសាយ 

និង រឹតបន្តងឹ ការ អនុវត្ត ច្រោបាប់ ចរា- 
ចរណ៍ ផ្លវូគោក ដើម្រោបី អនុវ ត្ត  ឱ្រោយបាន 
ទូលំទូលាយ មុនព្រោល ចាប់ ផ្តើម 
សាងសង់ អំឡុងព្រោល សាង  សង់ 
និង ក្រោយព្រោល សាងសង់ យា៉ាង - 
ហោច២ឆ្នា ំក្នងុ រាល់ គ្រោប់ គម្រោង 
សាងសង់ឬ ជួសជុល ផ្លវូ ថ្នល់ នោះ 
ទ្រោ ការទប់សា្កាត់ ចំនួន អ្នកសា្លាប់ និ ង 
របួស ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ គ្រោះថា្នាក់ ចរា - 
ចរណ៍ ហ្នងឹ នៅត្រោ មាន ច្រោើន ៕

មនុសេស ម្នាក់ បាន ស្លាប់ និង ម្នាក់ ទៀត រង របួស ធ្ងន់ ដោយ សរគេះ ថ្នាក់ 
ចរាចរណ៍ មូ៉តូបុក មូ៉តូនៅ ឃំុ ឃេសឹម សេកុ ស្នលួ ពីថ្ងេ  ១៨វិច្ឆកិា   ។ រូប នគរបាល 

ក្សួងកសិកម្មប្បក់សិករពីការប្ើជីអាសូតដើម្បីឱ្យមានប្សិទ្ធភាពក្នងុវិស័យកសិកម្ម

កម្ពជុា-ឡាវពងឹ្ង
សមាគមន្ភាគីទំាង-
២ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តកិាររឹតត្ប្សើរ

រី សុចាន់

រតនគិរីៈ ខ្រោត្ត រតនគិរី  ន្រោប្រោ-
ទ្រោស  កម្ពុជា  និង ឡាវ  ឯកភាព 
ពង្រោឹង សមាគម  កម្ពុជា - ឡាវ  
ដើម្រោបី  ជរំញុ កចិ្ចសហ ប្រោតបិត្តកិារ  
និង ទំនាក់ ទំនង រវាង ភាគី ទាំង  
២  ឱ្រោយ កាន់ត្រោ ប្រោសើរ ឡើង។

ការឯកភាពគា្នា ន្រោះ  ធ្វើឡើង 
ក្នុង ជំនួប  រវាង លោក ញ៉្រោម 
សំអឿន  អភិបាលខ្រោត្ត រតនគិរី  
និង លោក  Amphay Kin-
davong ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ឡាវ 
ប្រោចាំ កម្ពុជា ដ្រោល ជិត បញ្ចប់ 
អាណត្ត ិនៅ សាលាខ្រោត្ត រតនគរិ ី 
កាលពី ថ្ង្រោទី ១៩  ខ្រោវិច្ឆិកា។

ក្នុង ជំនួប ន្រោះ  លោក ឯក-
អគ្គរដ្ឋទូត ឡាវ  បាន លើកឡើង 
ពី គោលបំណង របស់ ភាគី ឡាវ 
ក្នុង ការពង្រោឹង សមាគម កម្ពុជា- 
ឡាវ  ដោយ យក ខ្រោត្ត ជាប់ ព្រោំ-
ប្រោទល់ ជា សមាជិក ។ ន្រោះ បើ 
យោងតាម ហ្វ្រោសប៊ុក មន្ទីរ ព័ត៌-
មាន ខ្រោត្ត រតនគិរី  កាលពី ថ្ង្រោ 
ទី១៩  ខ្រោវិច្ឆិកា។

ហ្វ្រោសប៊កុ ដដ្រោល  បានបន្តថា ៖ 
«ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការពង្រោឹង 
សមាគម កម្ពជុា- ឡាវ  ឯកឧត្តម 
[ញ៉្រោម សអំឿន] សម្ត្រោង នវូ ការ- 
គាំទ្រោ ចំពោះ ការផ្តួចផ្តើម ន្រោះ  
ដើម្រោបី ជំរុញ កិច្ចសហ ប្រោតិបត្តិ-
ការ  និង ទំនាក់ទំនង កាន់ត្រោ 
ប្រោសើរ ឡើង»។

លោក ញ៉្រោម សអំឿន  ថ្ល្រោងថា  
បើទោះ បជីា  ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ ឡាវ 
រូបន្រោះ បញ្ចប់ អាណត្តិ ទៅ ក្តី  
ប៉ុន្ត្រោ ទំនាក់ទំនង ជា ប្រោព្រោណី 
រវាង ខ្រោត្ត រតនគិរី  និង ខ្រោត្ត ជាប់ 
ព្រោំដ្រោន ឡាវ នៅត្រោ បន្ត ដំណើរ-
ការ ជា ប្រោក្រោតី។

លោក  Amphay Kinda-
vong  ថ្ល្រោងថា  ក្នុង រយៈព្រោល 
កន្លងមក  បើទោះប ីជាមាន បញ្ហា 
វិបត្តិ កូវីដ១៩ក្តី  ទំនាក់ទំនង 
រវាង ឡាវ  និង កម្ពុជា  ជាពិស្រោស 
បណា្តា ខ្រោត្ត ជាប់ ព្រោំដ្រោន នៅត្រោ 
មាន កិច្ចសហ ប្រោតិបត្តិការ  និង 
ទំនាក់ទំនង ល្អ ទៅវិញ ទៅមក 
ក្នុង នាម ជា អ្នក ជិតខង ល្អ។

លោក សម្ត្រោង ការជឿជាក់ ថា  
អភិបាល ខ្រោត្ត រតនគិរី  លោក 
ញ៉្រោម សអំឿន  នងឹ ក្រោប្រោ មខុមាត ់
ខ្រោត្ត ន្រោះ ច្រោើន ក្នងុ អាណត្ត ិដកឹ នា ំ
របស់ លោក  អាស្រោ័យ ដោយ- 
ភាពជា អ្នកដកឹនា ំ នងិ អណំោយ- 
ផល ធម្មជាតិ  អាកាសធាតុ នៅ 
ខ្រោត្ត ភាគ ឦសាន ន្រោះ៕



ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

លោកស ខេង៖កម្ពជុា នឹង វិនិយោគ លើ 
បេព័ន្ធ ចុះ បញ្ជអីតេនុកូលដ្ឋាន ដោ យ បេ ព័ន្ធ 
កំុ ពេយូទ័រដេល អាច ចុះ បញ្ជ ីតាម វេបសាយ

រី សុចាន់

ភ្នពំេញ: លោកស ខៃង រដ្ឋម ន្តៃី  
កៃសួង មហាផ្ទៃ ថ្លៃងថា កម្ពុជា 
នងឹ វនិយិោគ លើ បៃពន័្ធ ចុះបញ្ជ ី
អតៃនុកូលដ្ឋាន ដោយ បៃព័ន្ធ 
កុពំៃយទូរ័ ដៃល អាច ចុះបញ្ជ ីតាម- 
រយៈ វៃបសាយ និង បច្ចៃកវិទៃយា 
ទូរស័ព្ទ ដៃល នឹង សមៃួល ដល់ 
កា រផ្តល់ សៃវា អតៃ នុកូលដ្ឋាន ។

លោក ថ្លៃង បៃបនៃះនៅ ក្នុង 
កចិ្ច បៃជុ ំតមុលូ ថា្នាក ់រដ្ឋមន្ដៃ ីស្ដពី ី
ការអភិវឌៃឍ បៃព័ន្ធ អតៃ នុកូល-      
ដ្ឋា ន មួយ ដ៏រឹងមាំ  ការបញ្ចូល 
បទ ពិសោធពី ការរាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូវីដ១៩ ទៅក្នុង ដំណាក់ - 
កា ល ទី ២ នៃ ទសវតៃសរ៍ អតៃ - 
នុកូលដ្ឋាន និង ស្ថតិិ អតៃ   នុកូ ល - 
ដ្ឋាន កាលពី ថ្ងៃទី ១៩ ខ ៃវិច្ឆិកា 
តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ ។

លោក បាន ថ្លៃងថា ៖«កម្ពុជា 
នងឹ វនិយិោគ លើ បៃពន័្ធ ចុះបញ្ជ ី
អតៃ នុកូលដ្ឋាន ដោយ បៃព័ន្ធ 
កុំពៃយូទ័រ ដៃល អាច ចុះបញ្ជី តា ម- 
រយៈ វៃបសាយ និង បច្ចៃកវិទៃយា 
ទូរស័ព្ទ និង កំណត់ អំពី ការ កៃ - 
សមៃលួ របៀបរបប ការងារ ដៃ ល 
នឹង សមៃបសមៃលួ ដល់ ការផ្ត ល់  
សៃវា និង ការចុះបញ្ជ ីអតៃនុ- 
កូ ល ដ្ឋាន »។ 

លោកឧបនាយក រដ្ឋមន្តៃ ីបន្ត 
ថា សា្ថានភា ព   នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
នៅ កម្ពជុា បាន រំខាន ដល់ សកម្ម - 
ភាព សង្គម-សៃដ្ឋកចិ្ច ទទូៅ ក្នងុ 
នោះ ក៏មាន ផលប៉ះពាល់ លើ 
លទ្ធភាព រប ស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង 
ការរកៃសា ការ ផ្តល់ សៃវា និង មុខ - 
ងារ អនុវត្ត ជាបៃ ចាំ  នៃ បៃព័ន្ធ ចុះ-
បញ្ជ ីអតៃ នុកូល ដ្ឋា ន និង ស្ថិតិ 
អតៃនុកូលដ្ឋាន ផង ដៃរ  ។ នៃះ 
បើតាម ហ្វៃសប៊ុក  របស់ កៃសួង 
មហា ផ្ទៃ  កាលពី ថ្ងៃទី ១៩ ខៃ 
វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០២១។

រដ្ឋមន្តៃ ីរូបនៃះ បន្តថា រាជ រដ្ឋា - 
ភបិាល កម្ពជុា បាន កណំត ់យក 
ការចាក់ វា៉ាក់សាំង ជា វិធានការ 
យុទ្ធសាស្តៃ គន្លឹះ ខិតខំ ទប់ - 
សា្កាត់ ការឆ្លង រាលដល នៅក្នុង 
សហគមន៍ និង ការពងៃងឹ សម ត្ថ - 
ភាព ពៃយាបាល គួបផៃសំ នឹង ការ ដ ក់ 
ចៃញ នូវ វិធានការ អន្តរាគមន៍ 
នៅ ក្នងុ ផ្នៃក សង្គមសៃដ្ឋកិច្ច ដើ មៃបី 
ជួយ រកៃសា លំនឹង ធុរកិច្ច និង ជីវ - 
ភាព រស់នៅ របស់ បៃជាជន ។

លោក បន្តថា យទុ្ធសាស្តៃ ន ិង  
វិធានការ គួបផៃសំ នៃះ ក៏បាន រួម - 
ចំណៃក យ៉ាងសំខាន់ ក្នុង ការ - 
ផ្តល់ ភាពអនុគៃះ សមៃប់ ការ-  
បន្ត និរន្តរភាព នៃ ការចុះបញ្ជី 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ ជីវិតនៃះ ជា ការ ឆ្លើ យ - 
តប របស់ កម្ពុជា ចំពោះ បញ្ហា 
បៃឈម ដៃល បង្កឡើង ដោយ 
ជំងឺ រាតតៃបាត កូវីដ ១៩ ដើមៃបី 
រួមចំណៃក ធ្វើឱៃយ បៃព័ន្ធ ចុះបញ្ជី 
អតៃនុកូលដ្ឋានអាច សា្តារ ឡើ ង-  
វិញ បាន យ៉ាង ឆប់រហ័ស និង 
បន្ត ដំណើរការ បាន ។

លោក ស ខៃង សរសៃរ ក្នុង 
ហ្វៃសប៊ុក លោក កាលពី ថ្ងៃទី  
១៩ ខៃវិច្ឆិកាថា ទិន្នន័យ ស្ថិតិ 
អតៃនុកូលដ្ឋាន គៃប់ ជៃងុ ជៃ យ 
នងិ ទានព់ៃលវៃលាដៃល ផល ិត  
ចៃញពី បញ្ជី អតៃនុកូលដ្ឋាន 
នឹង  ជួយ ឱៃយ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា 
កណំត ់គោលដៅ នងិ មាន ការ- 
ឆ្លើយតប យ៉ាង មាន បៃសិទ្ធ ភា ព 
ទៅនឹង គៃអាសន្ន  ឬ គៃះ - 
មហន្តរាយ ។

បច្ចុបៃបន្នកម្ពុជា កំពុងតៃ អនុ - 
វត្ត  នូវ ការ ផ្ដចួផ្ដើម មួយចំនួន ដៃ ល 
មាន ចៃង នៅក្នុង ផៃនការ យុទ្ធ - 
សា ស្តៃ ជាតិ ស្ដពីី អត្ត សញ្ញា ណ- 
កម្ម រយៈពៃល ១០ ឆ្នា ំ២០១ ៧-  
២០២៦ ក្នងុ គោលបណំង ជយួ 
ដល់ បៃព័ន្ធ អតៃនុកូលដ្ឋាន 
និង  ស្ថិតិ អតៃនុកូលដ្ឋាន ៕

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំពេញៈ គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ រៀបចំ 
ការបោះឆ្នាត( គជប)  បៃកាស ថា  រយៈពៃល  
៣៨ថ្ងៃ នៃ ការពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  និង ការចុះ- 
ឈ្មាះ បោះឆ្នាត  មាន បៃជាពលរដ្ឋ អញ្ជើញ 
ទៅ ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត ថ្ម ីសរបុ ចនំនួ  ៣៨៩- 
២៦៤នាក់  រីឯ អ្នក ដៃល នឹងតៃូវ លុបឈ្មាះ 
ចៃញពី បញ្ជី បោះឆ្នាត សរុប  មាន ចំនួន 
១៨៣ ៨៧៩នាក់។ 

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់  គ.ជ.ប.  
ចៃញ ថ្ងៃទី២១  ខៃវិច្ឆិកា  ស្តីពី លទ្ធផល 
បណ្តោះអាសន្ន  រយៈ ពៃល  ៣៨ថ្ងៃ  នៃ ការ- 
ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  និង ការចុះឈ្មាះ បោះ-
ឆ្នាត ឆ្នា២ំ០២១  បាន ឱៃយដងឹថា  នៅ ថ្ងៃ ទ២ី០  
ខៃវចិ្ឆកិា  នៅ ទទូាងំ បៃទៃស មាន បៃជាពលរដ្ឋ 
ដៃល បាន អញ្ជើញ មក ចុះឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ថ្ម ី
មាន ចនំនួ ៨ ៣០៣នាក។់ ចណំៃក អ្នក ដៃល 
នឹងតៃូវ លុបឈ្មាះ ចៃញពី បញ្ជី ឈ្មាះ បោះ-
ឆ្នាត  មាន ចំនួន៣ ១១៧នាក់  អ្នក ដៃល បាន-   
កៃតមៃូវ ទិន្នន័យ មាន ចំនួន ៤ ៣២៩នាក់  
និង អ្នក ដៃល បាន ផ្ទៃរ ទីលំនៅ ចូលក្នុង ឃុំ 
សងា្កាត់ ថ្មី  មាន ចំនួន ២ ២៥១នាក់។

គ.ជ.ប.បញ្ជាកថ់ា  សរបុ រយៈពៃល៣៨ ថ្ងៃ  
លទ្ធផល នៃ ការពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  និង ការ-
ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត មាន បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
បាន អញ្ជើញ មក ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត ថ្ម ីសរបុ 
ចំនួន ៣៨៩ ២៦៥នាក់។ រីឯ អ្នក ដៃល នឹង 
តៃវូ លបុឈ្មាះ ចៃញព ីបញ្ជ ីបោះឆ្នាត សរបុ 
មាន ចំនួន ១៨៣ ៨៧៩ នាក់។ អ្នក ដៃល 
បាន កៃតមៃូវ ទិន្នន័យ សរុប  មាន ចំនួន  
១៥៧ ៣០៥នាក់  និង អ្នក ដៃល បាន ផ្ទៃរ 
ទីលំនៅ ចូលក្នុង ឃុំ សងា្កាត់ ថ្មី  សរុបមាន 
ចំនួន  ១១៧ ៧៥៦នាក់។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ានសរសៃរថា ៖« ការ- 
ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  និង ការចុះ ឈ្មាះ បោះ-
ឆ្នាត  ឆ្នា ំ២០២១  បៃពៃតឹ្ត ទៅ ចាបព់ ីថ្ងៃទ១ី២  
ខៃតុលា  ដល់ ថ្ងៃទី៣០  ខៃវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០២១  
គតិ ទាងំ ថ្ងៃ សៅរ ៍ នងិ ថ្ងៃអាទតិៃយ ។ សមូ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ដៃលមាន សទិ្ធ ិបោះឆ្នាត  អញ្ជើញ ទៅ 
ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  និង ចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត 
នៅ តាម ការិយល័យ ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត  
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន  មាន ទីតាំង នៅតាម ភូមិ មួយ-

ចំនួន ក្នុង ឃុំ សងា្កាត់»។
សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន ដដៃល ឱៃយដឹងថា  

ការទៅ ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  និង ការចុះឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាត  គឺ ដើមៃបី មើល ឈ្មាះ  និង ទិន្នន័យ 
របស់ ខ្លួន ក្នុង បញ្ជី ឈ្មាះ បោះឆ្នាត ចុង- 
កៃយ។ បៃសនិបើ មាន កហំសុឆ្គង  សាមខី្លនួ 
តៃូវ ស្នើសុំ កៃតមៃូវ តាម អត្តសញ្ញាណ ប័ណ្ណ 
សញ្ជាត ិខ្មៃរ  ដៃល នងឹតៃវូ បៃើ ក្នងុពៃល បោះ- 
ឆ្នាត ។ ជាមួយ គ្នា នោះ  ក៏ ដើមៃបី ចុះឈ្មាះ 
បោះឆ្នាត ចំពោះ អ្នក ដៃល ទើប គៃប់ អាយុ 
១៨ឆ្នាំ ( អ្នក កើត មុន  ឬ កើត តៃឹម ថ្ងៃទី៦  
ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ២០០៤)។ បៃជាពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
ដៃល បាន ផ្លាស់ ទីលំនៅ  ឬ ទីសំណាក់ ចូល 
ក្នុង ឃុំ សងា្កាត់ ថ្មី  និង បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល មិន 
ធា្លាប់ ចុះឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ពីមុន មក។ 

យោង តាម តារាង ស្ថិតិ បៃជាពលរដ្ឋ  និង 
ចំនួន ការិយល័យ បោះឆ្នាត បា៉ាន់សា្មាន  
សមៃប់ អនុវត្ត ផៃនការ ពិនិតៃយ បញ្ជី ឈ្មាះ  
និង ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  ឆ្នាំ២០២១  ចៃញ 
ថ្ងៃទី១  ខៃកញ្ញា  បានឱៃយ ដឹងថា  ការបា៉ាន់- 
សា្មាន ចនំនួ ចុះឈ្មាះ បោះឆ្នាត  ឆ្នា២ំ០២១  
មាន ១ ៦៣៥ ៩៩០នាក់។  

លោក សោម សរីូដ  អគ្គលៃខាធកិារ រង នៃ 
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នាត  
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី២១  វិច្ឆិកាថា  ចំនួននៃះ  មិន- 
មៃន ជា ផៃនការ ចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត របស់  

គ.ជ.ប.ទៃ  វា គជឺា តលួៃខ  ដៃល ជា ផលដក  រវាង  
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល មាន អាយ ុ១៨ឆ្នា ំ គតិ ដល ់  
ថ្ងៃ បោះ ឆ្នាត។  មាន នយ័ថា  គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ៥ី  
ខៃមិថុនា  ឆ្នាំ២០២២  ជាមួយ  បៃជា ពល រដ្ឋ 
ដៃលបានចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  ឆ្នាំ២០២០ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«អ៊ចីងឹ តលួៃខ នៃះ ជាត ួលៃខ   
មយួ  ដៃល រាបប់ញ្ចលូ ទាងំ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល 
ធ្វើចំណាក សៃុក  និង បៃជាពលរដ្ឋ ដៃលបាន 
ទទួល មរណភាព។ ប៉ុន្តៃ គោលដៅ របស់  
គ.ជ.ប.  គ ឺធ្វើ យ៉ាងណា ចុះឈ្មាះបៃជាពល រដ្ឋ 
ឱៃយ បានចៃើន តាម ដៃល អាច ធ្វើទៅ បាន»។ 

លោក អគ្គលៃខាធកិារ រង គ.ជ.ប.   បាន-
ឱៃយដឹង ទៀត ថា  បើ មើល ទៅលើ ស្ថិតិ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ រួម  ធៀប ទៅ នឹង ចំនួន អ្នក ដៃល 
បានចុះ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត  សមៃប់ រយៈ- 
ពៃល កន្លង មក នៃះ  គ ឺអ្នក ដៃល មាន ឈ្មាះ 
នៅក្នុង បញ្ជី ឈ្មាះ បោះឆ្នាត  កើន ឡើង 
រហូត ដល់ បៃមាណ ៨៨ភាគ រយ។ ហៃតុ-
នៃះ  ការចុះ ឈ្មាះបោះឆ្នាត  មាន ចំនួន 
ជាង ៩លាន នាក់  បើ ធៀប ទៅនឹង បៃជា-
ពលរដ្ឋ  ដៃល មាន អាយុ ១៨ឆ្នាំ  គិត ដល់ 
ថ្ងៃ បោះឆ្នាត ដៃល មាន ១០លាន នាក់។ 
តួលៃខ នៃះ ជា តួលៃខ មួយ  ដៃល ល្អ  បើ 
ធៀប នឹងបៃជាពលរដ្ឋ  ដៃល មាន សិទ្ធិ 
បោះឆ្នាត ក្នងុ បៃទៃស មយួចនំនួ ក្នងុ តបំន ់ 
និង បៃទៃស ផៃសៃងៗ ទៀត ផង ដៃរ៕ 

រយៈពេល៣៨ថ្ងេ នេការពិនិតេយបញ្ជឈី្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះ- 
ឆ្នោត ពលរដ្ឋ៣៨៩ ២៦៤នាក់បា នទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី

ពលរដ្ឋពិនិតេយឈ្មោះក្នងុបញ្ជបីោះឆ្នោត នៅសង្កាត់ចាក់អងេលើ ខណ្ឌមានជ័យ ពីខេតុលា ឆ្នោ២ំ០២១។ រូប ហុង មិនា
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ក្រសួងបរិស្ថានវាយតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការទុកដាក់សំរាម
តាមទីសធារណៈក្នុងរយៈព្រល៣ថ្ង្រន្រពិធីបុណ្រយអុំទូក

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈ កៃសងួបរសិ្ថានបាន  
វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ សកម្ម ភា ព 
នងិ ការគៃបគ់ៃង ទកុដាក ់សរំាម 
នៅតាម ទីសធារណៈ និង ទី- 
រមណីយដា្ឋាន នានា ទូទំាង បៃទៃ ស 
នាឱកាស ពៃះរាជ ពិធី  បុណៃយ- 
អុទំ ូ  ក ប ណ្តៃ ត  បៃទបី នងិ សពំះ 
ពៃះ  ខៃ  អកអំបុក រយៈពៃល៣ 
ថ្ងៃ បុ៉ន្តៃ ការ ចោល សំរាម ផ្តៃស - 
ផ្តា ស់ នៅតៃមាន។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ កៃសួងបរិស្ថាន បៃប់  ភ្នំ-
ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី២១ វិច្ឆិកា 
ថា៖«យើង មនិទានម់ាន តលួៃខ 
ជារមួ ទាកទ់ង នងឹ សំរាម ទទូាំង 
បៃទៃស ក្នុង រយៈពៃល ៣ថ្ងៃ 
នោះទៃ គៃន់ ជាការ វាយតម្លៃ 
ជារួម ដៃល យើង ទទួលបាន ពី 
តំបន់ និង ខៃត្ត នានា គឺ ការគៃ ប់ - 
គៃង សំណល់ រឹង សំរាមគឺ គៃប់  - 
គៃង បានល្អ ហើយ បៃជាពលរដ្ឋ 
ក៏បាន ចូលរួម ក្នុងការ សមា្អាត 
ផងដៃរ»។

ជាមយួនងឹ ការវាយតម្លៃ ខ្ពស ់
នៃះ លោក កប៏ាន លើកឡើងថា 
ការគៃប់គៃង សំរាម នៅតាម 
តបំន ់នងិ ទ ីរមណយីដា្ឋាន នានា 

ដៃល ទទួលបាន លទ្ធផល ល្អ 
ជាង មុនក៏ ពៃះ មានការ ចូល - 
រមួ  ព ីទភីា្នាកង់ារ របស ់កៃសងួ ន ិង  
អាជា្ញាធរ ពាក់ព័ន្ធ សមៃប់ បៃចំា - 

ការ ដើមៃប ីគៃបគ់ៃង ការ ទកុដាក ់
សំរាម ខណៈ ពលរដ្ឋ ក៏បាន 
ចូល រួមបាន យ៉ាង ល្អ ផងដៃរ។  

យ៉ាងណាក្ត ីលោក នៃតៃ ភក្តៃ 
អះអាងថា ទោះ ក្នងុពៃល ៣ថ្ងៃ 
នៃះ នៅតាម តំបន់ និង រមណី យ -  
ដា្ឋា ននានា មាន លក្ខណៈ ល្អ បៃ សើរ 
បុ៉ន្តៃ ក៏ នៅមាន បៃជាពលរដ្ឋ មួ យ- 
ចំនួន តូច បាន ទុកដាក់ សំរាម 
មិន តៃឹមតៃូវ និង ចោល សំរាម 
ពាសវាល ពាសកាល ដ ដៃល។

កាល ពី ថ្ងៃទី១៩ ខៃ វិច្ឆិកា 
កៃសងួ បរសិ្ថាន បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
វីដៃអូអប់រំ ខ្លី មួយ ដោយ អំពាវ- 
នាវ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ ឱៃយ រៀបច ំ
ដំណើរ កមៃសាន្ត ដោយ គ្មាន បៃើ - 
បៃស់ បា្លា ស្ទិក ដោយ ក្នុង នោះ 
បាន ណៃនំា ឱៃយបៃជាពល រដ្ឋ 
ផ្លាស់ប្តូ រ ទមា្លាប់ ថ្មី ដោយ បៃើ - 
បៃស់នូវ ឧបករណ៍ ដៃល អាច 
បៃើបៃស ់បាន ចៃើន ដង ជនំសួ 
ឱៃយ ការ បៃើ បា្លាស្ទិកវិញ ។

តាម របាយការណ៍ រប ស់ កៃសួ  ង 
ទៃសចរណ ៍ក្នងុ រយៈពៃល៣ថ្ងៃ 
នៃ បុណៃយអុំទូក មាន ភ្ញៀវ ចៃញ 
ដើរ កមៃសាន្ត ជាង៩០មឺុន នាក់ ក្ន ុង 
នោះ ភ្ញៀវ ជាត ិមាន ចនំនួ ៨៩៩ 
៨៦៩នាក់ និង ភ្ញៀវ បរទៃស 
ផ្ទៃក្នុង ១០ ២៨១នាក់ ខណៈ 
រាជធាន ីភ្នពំៃញ ខៃត្ត សៀម រាប 
និង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ មាន ចំនួន 
ភ្ញៀវ ទៃសចរចៃើនជាងគៃ។

លោកឃឹម ហ្វ ីណង់ អភិបា ល 
សៃកុ បនា្ទាយសៃ ីដៃលជា សៃកុ 
គរំ ូមយួ  ក្នងុការ គៃបគ់ៃង សរំាម 
នៅ ខៃត្ត សៀម រាប បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទ២ី១ វចិ្ឆកិា 
ថា ការដៃល ចំនួន ភ្ញៀវ ទៃសច  រ 

មានការ កើន ឡើង បៃបនៃះ 
ហើយបានធ្វើ ឱៃយសៃុក បនា្ទា យ - 
សៃី ក្នុង រយៈពៃល៣ថ្ងៃនៃះ គឺ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី១៨ ដល់ ថ្ងៃ ទី ២០ 
វចិ្ឆកិា សរំាម មានការ កើនឡើង 
៣ដង។ ការកើនឡើងនៃ ចំនួន 
សរំាម  នៃះ គ ឺដោយសរតៃ មាន 
ការ កើនឡើង នូវ ចំនួន ភ្ញៀវ- 
ទៃស ចរមាន ចំនួន ចៃើន បាន 
មក កមៃសាន្ត នៅក្នងុ សៃកុ ខណៈ 
ថ្ងៃ ធម្មតា សំរាម ដៃល បៃមូល 
ជាទូទៅ មាន បៃមាណ ១០ 
តោន ក្នុង  ១ថ្ងៃៗ។

យ៉ាងណា លោក ឃឹម ហ្វី- 
ណង់  បញ្ជាក់ ថា បើទោះជា ចំនួ ន 
សំរាម មានការ កើនឡើង ប៉ុន្តៃ 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដៃល មក កមៃសា ន្ត គឺ 
បាន ចលូរមួ ទកុ ដាក ់សរំាម បា  ន 
ល្អ ជាង មុន ខណៈ ភ្ញៀវ ទៃស- 
ចរ ភាគតិច ប៉ុណ្ណោះ ដៃល 
នៅតៃ បន្ត បោះ សំរាម ចោ ល 
ពាសវាល ពាសកាល និ ង  ទុក - 
ដាក់ សំរាម មិនបាន តៃឹមតៃូវ ។ 

លោក បន្តថា៖«សមៃប់ ខ្ញុំ 
សរំាម ដៃល នៅ រាយបា៉ាយ ដចូ ព ី
មុនៗ គឺមានការ  ថយចុះ ជាង 
ពមីនុ ចៃើន ដោយសរតៃ តបំន ់
យើងជា តបំន ់ដៃល ស្អាត សៃ ប ់ 
ផង ហើយ ណាមយួ យើង មាន 
កម្មករ របស់ សហ គម ន៍ រង់ចាំ 
ដើមៃបី សមា្អាត ពៃះ បើ មិនមាន 
អ្នក ចាំ សមា្អាត នោះទៃ គឺ កន្លៃង 
ដៃល ស្អាត នឹង កា្លាយជា កន្លៃង 
កខ្វក់ ហើយ វា នឹងធ្វើឱៃយ អ្នក-
ដំណើរ គិតថា កន្លៃង ទាំង ហ្នឹង 
គឺ កន្លៃង ចោល សំរាម»។

លោក ឃឹម ហ្វី ណង់ នៅតៃ 
ទទូច ដល់ បៃជាពលរដ្ឋ គៃប់់រូប 
សមូ ចលូរមួ វៃច ខ្ចប ់សរំាម ដៃល 
ខ្លួន បាន បៃើបៃស់ រួច និង នាំ - 
យកទៅ ចោល នៅ កន្លៃង ទុក- 
ដាក់ សំរាមឱៃយ បាន  តៃឹមតៃូវ 
ដោយ កុំ ទុកចោល ពាសវាល- 
ពាសកាល ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល ់
បរិស្ថាន និង សុខភាព ជាពិ សៃ ស 
ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ ទី រមណី យ - 
ដា្ឋាន កមៃសាន្ត នានា ទៀត ផង។

បើតាម របាយការណ៍រ បស់ 
កៃសួងបរិស្ថានបាន ឱៃយ ដឹង ថា 
បរមិាណ សរំា ម សរបុ ដៃល បាន 
បង្កើតឡើង នៅ កម្ពុជា ក្នុង ១ 
ថ្ងៃៗ មាន ជាង១មុនឺ តោន ដៃ ល   
បើ គិត សរុប គឺ ស្មើនឹង ជិត ៤ 
លាន តោន ក្នុង ១ឆ្នា ំហើយ 
សំរាម ទំាងនោះ៦ ៥ភាគរយ ជា 
សំណល់ សរី រាង្គ ២ ០ភាគរយ ជា 
សំណល់ ថង់ បា្លា ស្ទិ ក និង នៅ 
សៃសសល់ គឺជា សំណ ល់ រងឹ នងិ 
សំណល់ ផៃសៃងទៀត៕

សំរាម ដេល តេវូ បាន គេវេចខ្ចប់ ដាក់ ក្នងុសេបោង  តេវូ បាន ដាក់ នៅ លើ ចិញ្ចើម ផ្លវូ  ក្នងុ ខណ្ឌ ជេយ ចង្វារ ពី យប់ ថ្ងេ 
ទី ២០ វិច្ឆកិា ។ រូបថត ហុង មិនា 

ជបុ៉នសន្រយាផ្ដល់ការ-
គំាទ្របន្ថ្រមទៀតដល់
កម្ពជុាក្នងុកិច្ចខិតខំថ្រ-
រក្រសាសន្តភិាពអន្តរជាតិ

 រី  សុចាន់ 
 
ភ្នំពេញៈ  ជប៉ុន បាន សនៃយា 

ផ្តល់ ការ គំ ទៃ បន្ថៃម ទៀត ដល់ 
កម្ពុជា  ក្នុង កិច្ច ខិតខំ បៃឹងបៃង 
ថៃរកៃសា សន្តិភាព អន្តរ ជាតិ  
ខណៈ ដៃល កម្ពុជា  និង ជប៉ុន 
បាន ជំរុញ ឱៃយ មីយ៉ាន់មា៉ា អនុវត្ត 
ឱៃយ បាន ពៃញ លៃញ នូវ កុង សង់- 
សុីស ទាំង  ៥ចំណុច របស់ 
អាស៊ាន   ស្តីពី ស្ថាន ភាព នៅ 
មីយ៉ាន់មា៉ា ។ 

 ការ សនៃយា បៃប នៃះ  ធ្វើ ឡើង 
ក្នងុ កចិ្ច សន្ទនា តាម ទរូសព័្ទ រវាង 
លោក  បៃក ់ សខុនុ   រដ្ឋ មន្តៃ ី ការ- 
បរទៃស  និង សហ បៃតិ បត្តិការ 
អន្តរ ជាត ិ នងិ លោក  Hayashi 
Yoshimasa  រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
ការ បរទៃស ជប៉ុន   ដៃល ទើប 
តៃង តាងំ ថ្ម ីកាល ព ីថ្ងៃទ ី១៨   ខៃ 
វិច្ឆិកា ។ 

យោង តាម សៃច ក្តី បៃកាស 
ព័ត៌មាន កៃសួង ការ បរទៃស 
កម្ពុជា បាន ឱៃយ ដឹង ថា ៖ « ក្នុង 
វិស័យ នយោ បាយ សន្តិ សុខ  
ឯក ឧត្តម  Hayashi Yoshi-
masa  បាន កោត សរសើរ 
ចំពោះ ការរួម ចំណៃក របស់ 
កម្ពុជា ក្នុង ការ ថៃរកៃសា សន្តិភាព   
អន្តរ ជាត ិ  នងិ បាន សនៃយា ថា នងឹ 
គទំៃ កម្ពជុា បន្ថៃម ទៀត នៅ ក្នងុ 
កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង នៃះ »  ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន 
ដដៃល បញ្ជាក់ ថា ៖ « ឯក ឧត្តម  
បៃក់  សុខុន  ថ្លៃង អំណរគុណ 
ចពំោះ បៃទៃស ជប៉នុ  ដៃល បាន 
ផ្តល់ ការគំទៃ លើ ការ កសង 
សមត្ថ ភាព ដល់ កង កមា្លាំង រកៃសា- 
សន្តិភាព របស់ កម្ពុជា   និង បាន 
យល់ សៃប ជា មួយ ឯកឧត្តម   
Hayashi Yoshimasa   ថា  
បៃទៃស ទាំង ២  គួរ បន្ត ដំណើរ- 
ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទសៃសនកិច្ច ឡើង 
វិញ  និង ពងៃីក កិច្ច សហ បៃតិ- 
បត្តកិារ បន្ថៃម ទៀត  ជា ពសិៃស 
ក្នុង ការ ថៃរកៃសា សន្តិ ភាព » ។

 បៃភព ដដៃល បន្តថា  រដ្ឋមន្តៃី 
ទាំង ២  បាន សម្តៃង ការ ពៃញ- 
ចតិ្ត ចពំោះ ការពគិៃះ យោបល ់
កមៃិត ខ្ពស់ និង សកម្ម  ដៃល 
កពំងុ បន្ត អនវុត្ត រវាង កៃសងួ ការ- 
បរទៃស ទាងំ ២  ស្តពី ីកចិ្ច សហ- 
បៃតិ បត្តិកា រ ទ្វៃភាគី   រួម ទាំង 
ការ លើក កម្ពស ់សទិ្ធ ិមនសុៃស នៅ 
កម្ពុជា ផង ដៃរ ។ 

 លោក   បៃក់   សុខុន  បាន 
រំឭក អំពី ការ...តទៅទំព័រ  ៦
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លោកគួច ចំរើន ធ្វើបទបង្ហាញ ពីហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ និងវឌេឍនភាព នេការ អភិវឌេឍខេត្តពេះសីហនុ
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ពេះសហីនុៈ លោក  គចួ ចរំើន 
អភិបាលខៃត្ត ពៃះសីហនុ បាន 
ធ្វើ  បទបង្ហាញស្តីពី ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ បរសិ្ថាន បទ ពសិោធ នងិ 
វឌៃឍនភាព នៃ ការអភិវឌៃឍ ខៃត្ត 
ទៃសចរ ណម៍ាន ឆ្នៃរសមទុៃ ដល ់
ទៅ បៃវៃង១៧៥គីឡូម៉ៃតៃ ដៃល 
រាជរដ្ឋាភបិាល បាន កណំត ់យក 
ជា តំបន់ សៃដ្ឋកិច្ច ពិសៃសគំរូ 
ពហុបំណង នាពៃល ខាងមុខ ។

លោកគួច ចំរើន បានធ្វើ ប ទ- 
បង្ហាញ ស្តីពី ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ 
បរិស្ថាន  ( អាង បៃពៃឹត្តកម្ម ទឹក - 
កខ្វក់ )បទពិសោធនិង វឌៃឍនភា  ព 
នៃ ការអភិវឌៃឍ ខៃត្ត ពៃះ សីហ នុ 
បៃបនៃះ បៃប ់ទៅ មន្តៃ ីកៃបខណ័្ឌ 
លៃខាធិការ រដ្ឋបាល និង មន្តៃី 
កម្មសិកៃសាការើ ស្ម័គៃចិត្ត របស់ 
រដ្ឋបាលខៃត្ត កណ្តាល ចំនួន  ៤ ២  
នាក់ សៃី ២១ នាក់  នៅ ថ្ងៃទី ១ ៧  
វចិ្ឆកិា ។ នៃះ បើតាម រដ្ឋបាលខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ ។

លោក បានលើកឡើង ពី ការ- 
អភិ  វឌៃឍ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ សៃប- 
ពៃលដៃល វិស័យ ឯកជន កំពុង 
តៃ ធ្វើការ សងសង់ អគារ ធំៗ 
នងិ ខ្ពស ់ស្កមឹស្កៃ ជាចៃើន ខណៈ 

ផ្លូវថ្នល់ បាន រង នូវ ការខូចខាត 
ជាចៃើន ពិបាក ធ្វើ ដំណើរ ។

លោក លើកឡើងថា ផ្តើមចៃ ញ 
ពី ចំណុច នៃះ លោកនាយក រដ្ឋ - 
មន្តៃហុ៊ីន សៃនបានធ្វើការ សមៃ ច - 
ចិត្ត ដក ថវិកា សនៃសំ របស់ ជាតិ ចំនួ ន 
១០០លាន ដុលា្លារ ដើមៃបី យក ម ក 
ធ្វើការ អភិវឌៃឍខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
ក្នុង នោះ មាន ផ្លូវ តភា្ជាប់ ពី តំបន់ 
ទំន ប រ់លកទៅ មហាវិថី សម្តៃច សងៃឃ 

ទៃព វងៃស ភា្ជាប់ ទៅ ផ្លូវជាតិ លៃខ  
៤ ក្នុង សៃុក ពៃនប់ ដៃល នឹង 
ស្ថា បនា អាច រចួរាល ់នៅ ខៃ តលុា 
ឆ្នា ំ២០២២និង ការស្ដារ អូរបៃឡា យ 
និង កសងផ្លវូ មួយ ចំនួន ផៃសៃង- 
ទៀត ក្នុង កៃុងពៃះសីហនុ ។

លោក គួច ចំរើន មានបៃសស ន៍    
ថា ៖ « ជាមួយ គា្នា នៃះ សម្ដៃច     
តៃជោក៏បាន ផ្ដល់ គោល នយោ - 
បាយ " ស្លឹកត្នាតខ្ចប់ ស្ករត្នាត " 

បៃើបៃស ់ធនធាន ក្នងុ ខៃត្ត ដើមៃប ី
កសង ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ផ្លវូ ៣ ៤  
ខៃសៃ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ដៃល បា ន  
បើក ការដ្ឋាន កាលពី ថ្ងៃទី ១៦ 
ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ ផ្លូវ 
ទាំង  ៣៤ ខៃសៃ នៃះ  មាន បៃវៃង 
៨៤,៥០៥គីឡូម៉ៃតៃ ស្មើ ជាង 
១ ៤០០ ០០០ម៉ៃតៃការ៉ៃ » ។

ការស្ថាបនា ផ្លវូ ទំាងនៃះតៃវូ បា ន 
ធ្វើឡើង ដោយ កៃមុហុ៊ន ក្នងុ សៃ ុក 

ចំនួន  ០៨ ដោយមាន ការចូល- 
រួម យ៉ាងសកម្ម ពី មន្តៃីរាជការ 
កងកមា្លាំង បៃដប់អាវុធ និង 
បៃជាពលរដ្ឋ ។

ខៃត្ត ពៃះសីហនុ មាន ឆ្នៃរ បៃវៃង 
១៧៥ គីឡូម៉ៃតៃ  ក្នុង នោះ មាន 
ឆ្នៃរ ខៃសាច់ ឆ្នៃរ ភក់ ឆ្នៃរ កោងកាង 
និង ឆ្នៃរ ថ្មហើយ ក្នងុនោះ ឆ្នៃរ បៃវៃ ង  
១៦ គីឡូម៉ៃតៃចាប់ពី កំពង់ផៃ កៃ ុង 
ពៃះសីហនុ ទៅ ពយជំទាវ  ម៉ា 
ជា ឆ្នៃរ លម្ហ សធារណៈ សមៃប់ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដើរលៃង កមៃសាន្ត 
និង មាន ឆ្នៃរ ពៃកតៃង សមៃប់ 
ទទួលភ្ញៀវ ទៃសចរ ផងដៃរ ។

លោក  គចួ ចរំើន  បាន បញ្ជាក ់
ថា  ៖ « ការអភិវឌៃឍ ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ ផ្លវូថ្នល់ស មៃ ចបា  ន ជោ គ-   
ជ័យ ជា បន្តបនា្ទាប់ ។ យើង ក៏ គិត 
ពី ការរៀបចំ បៃតុង បៃទីម ចិញ្ចើ ម 
កៃនីតកមៃល កៃនីត សួន ជមៃប-  
ទឹកការដំ រុក្ខជាតិ ភ្លើង បំភ្ល ឺសធារ-
ណៈ ភ្លើងស្តបុ ចរាចរណ៍ និង ការ- 
បំពាក់ កាមៃរា៉ា សុវត្ថភិាព ។ ល ។ » ។

កៃពី ការរៀបចំ ហៃដ្ឋា រចនា - 
សម្ពន័្ធ ក៏មាន ការរៀបចំ សង ស ង់ 
កៃយូស នៅ ឆ្នៃរ អូរឈើទាល តាម គំរូ 
ប្លងគ់ោល របស ់គណ:កមា្មាធកិារ 
ជាតិ គៃប់គៃងនិង អភិវឌៃឍន៍ តំប ន់ 
ឆ្នៃរ សមុទៃ កម្ពុជា ផងដៃរ ។

នៅតាម បណ្តាយ ឆ្នៃរ លម្ហ 
សធារណ: គណ:កមា្មាធិការ ជា តិ 
គៃប់គៃងនិង អភិវឌៃឍន៍ តំប ន់ឆ្នៃរ 
សមុទៃ កម្ពជុា បាន សងសង់ បន្ទ ប់ 
ទឹក សធារណៈ ចំនួន៧ ហើ យ 
កំពុង ដក់ឱៃយ ដំណើរការ និង ២ 
ទៀត តៃៀម បើក ឱៃយ ដំណើរ ការ 
នាពៃល ខាងមុខ ។

បើតាម លោក  គួច ចំរើន 
បច្ចុបៃបន្ន ខៃត្ត ពៃះសីហនុ មាន 
អាង បៃពៃឹត្តិកម្ម ទឹក កខ្វក់ ចំនួន  
៣ ក្នងុនោះ ២  សងសង់ រួចតៃវូ- 
បាន ដក់ឱៃយ ដំណើរការ ។

អាង បៃពៃតឹ្តកិម្ម ទី១មាន សម ត ្ថ-
ភាព ចៃះ ទឹកកខ្វក់៥២០០ ម៉ៃ តៃ- 
គុប ក្នុង ១ថ្ងៃ អាង   បៃពៃឹ ត្តិកម្ម 
ទី២មាន សមត្ថភាព ចៃះ ទឹក - 
កខ្វក់ ៧ ២០០ម៉ៃតៃ គុប  ក្នុង 
១ថ្ងៃ និង អាង បៃពៃឹត្ត កម្ម ទី ៣ 
កំពុងដំណើរការ សងស  ង់ មា ន  
សមត្ថភាព ចៃះទឹក កខ្វក់ បាន 
២០ ០០០  ម៉ៃតៃគុប ក្នុង ១ថ្ងៃ 
ហើយ សមិទ្ធផល ទាំងអស់ នៃះ 
បា ន ធ្វើ ឱៃយ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ បៃ មុ ខ 
មាត់ ថ្មដីៃល រាជរដ្ឋាភិបាល កំណ ត់ 
យក ខៃត្ត ទៃសចរណ៍ ជាប់មាត់ 
សមុទៃ មួយ នៃះជា តំបន់ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ពិសៃស គំរូ ពហុបំណង នា - 
ពៃលខាងមុខ ៕

ទិដ្ឋភាព  សំណង់ អគារ និងហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ កេងុ ពេះសីហនុ នាពេល បច្ចបុេបន្ន។ រូបថត យូសុះ អាប់ ឌុល រា៉ាស់ហុីម

 សហគៃនិ ខ្មៃរ និង ធនាគារ វើ ង  
( ខៃ ម បូ ឌា ) ម . ក ចាប់ ដៃគូ យុទ្ធ-
សស្តៃ រួមគា្នា ដើមៃបី គំាទៃ ដល់ ការ 
អភិវឌៃឍ បៃតិបត្តកិារ របស់ សហគៃស 
ធុន តូច និង មធៃយម របស់ កម្ពជុា ក្នងុ 
គោលបំណង លើកកម្ពស់ បៃព័ន្ធ 
អៃកូឡូសីុ បៃកបដោយ និរន្តរភាព និង 
សមសៃប សមៃប់ សហគៃនិ ធុរកិច្ច 
បង្កើត ថ្ម ីពៃមទំាង សហគៃស ធុន តូច 
និង មធៃយម នៅ កម្ពុជា ដើមៃបី ពងៃីក 
ឥទ្ធពិល នៅក្នងុ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូសីុ ។ 

 តាមរយៈ ភាពជា ដៃគូ នៃះ សហ-
គៃិន ខ្មៃរ និង ធនាគារ វើ ង នឹងធ្វើ 
ការរួម គា្នា ដើមៃបី ជំរុញ បៃតិបត្តិការ 
របស់ សហគៃស ធនុ តចូ នងិ មធៃយម 
នៅក្នុង វិស័យ ជា អាទិភាព សំខាន់ៗ 
ចំនួន៤ រួមមាន វិស័យ កសិកម្ម 
ផលិតកម្ម សៃវាកម្ម និង បច្ចៃកវិទៃយា 
ពត័ម៌ានវទិៃយា ដោយ ផ្តលឱ់ៃយ ពកួគៃ នវូ 
ឱកាស ក្នុងការ ទទួលបាន បៃក់កម្ចី 
ពី ធនាគារវើ ង និង បៃព័ន្ធ ឌីជីថល 
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ វើ ង ។ 

 ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឈៀង វណ្ណ - 
មុនិ ណ្ឌ នាយក បៃតិបត្ត ិនៃ សហគៃនិ 
ខ្មៃរ បានមានបៃសសន៍ថា ៖« ភាពជា 

ដៃគូ ថ្ងៃនៃះ ជាមួយ ធនាគារ វើ ង នឹង ផ្តល់ 
ជមៃើស មួយ ផៃសៃងទៀត ដល់ សមាជិក 
សហ គៃស ធុន តូច និង មធៃយម របស់ 
យើង ដៃល កំពុង ស្វៃងរក ការគំាទៃ 
ផ្នៃក ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ អាជីវកម្ម របស់  
ពួក គៃ ជាពិសៃស អ្នក ដៃល រង ផល ប៉ះ 
ពាល់ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ពី វិបត្ត ិកូ វើដ ១៩» ។ 

 លោក ហោ បុ៊ន ថៃ អគ្គនាយករង 
នៃ ធនាគារ វើ ង បាន មានបៃសសន៍ 
ថា ៖« សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 

ដើរតួនាទី សំខាន់ នៅក្នងុ សហគមន៍ 
របស់ យើង តាមរយៈ ការបង្កើត ឱកាស 
ការងរ និង ជា ធាតុ ចូលទៅក្នងុ ផលិត 
កម្ម នៃ សហគៃស ធំៗ ជាដើម ។ ភាព 
ជា ដៃគូ នៅថ្ងៃនៃះ ឆ្លះុបញ្ចាងំ ពី ការ 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ យើង ក្នងុ ការជួយ ដល់ 
កំណើន សហគៃស ធុន តូច និង មធៃយម 
និង ស្វៃងរក ឱកាស បន្ថៃមទៀត ដើមៃបី 
ជួយ ឱៃយ អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ មាន   
និរន្ត រភាព » ។ 

 ធនាគារ វើ ង មានបទពិសោធ 
ជាចៃើន ឆ្នាំ ក្នុង ការជួយ ដល់ សហ-
គៃស ធុន តូច និង មធៃយម នៅ កម្ពុជា 
ដើមៃបី ពងៃីក អាជីវកម្ម របស់ ពួកគៃ ។ 
គិត តៃឹម ឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារ វើ ង 
បាននិងកំពុង ធ្វើការ ជាមួយ សហ-
គៃស ធុន តូច និង មធៃយម ចំនួន ជាង 
២ ៤០០ សមៃប់ សៃវាកម្ម បៃមូល 
និង ទូទាត់ បៃក់ ។ 

 បនា្ទាប់ពី សម្ពោធ ជា ផ្លវូការ ជា ធនា-
គារពាណិជ្ជ នៅ ខៃមៃស ឆ្នា ំ២០២១ 
ធនាគារ វើ ង បាន បង្កើន កិច្ចខិតខំ 
បៃងឹបៃង រប ស់ ខ្លនួ ក្នងុការ គំាទៃដល់ 
សហគមន៍ ដោយ បង្កើត ផលិតផល 
និង សៃវាកម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុសមៃប់ ទំាង 
អតិថិជន រូបវន្តបុគ្គល និង មា្ចាស់ អា - 
ជីវកម្ម នានា ។ អតិថិជន អាច ទទួល 
បាន ផលិតផល និង សៃវាកម្ម ហិរញ្ញ-
វត្ថុ ទំាង នោះបាន តាមរយៈ បៃព័ន្ធ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុបៃប ឌីជីថល នៃ ធនាគារ វើ ង 
រួមមាន កម្មវិធី ស្មា ត ហ្វូ ន វើ ង និង 
ភា្នាក់ងរ វើ ង ដៃលមាន ជាង ១ មឺុន កន្លៃង  
នៅ ទូទំាងបៃទៃស កម្ពជុា ។ 

 សហគៃនិ ខ្មៃរ តៃវូបាន បង្កើតឡើង 
ដោយ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 

(MEF) មាន គោលបំណង កៀរគរ 
វិនិយោគ និង គៃប់គៃង ធនធាន ដើមៃបី 
គំាទៃ ដល់ ការអភិវឌៃឍ បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ- 
សីុ  សហគៃនិ ដ៏ រស់ រវើក នៅ កម្ពជុា 
ដោយ ធ្វើ ការជំរុញ សកម្មភាព សហ-
គៃនិភាព បៃកបដោយ ការច្នៃបៃឌិត 
និង ការបង្កើន តម្លៃបន្ថៃម នៅក្នុង 
សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ។ 

 ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង បញ្ហា បៃឈម 
និង ផលប៉ះពាល់ នៃ ការ រាតតៃបាត នៃ 
ជំងឺ កូ វើដ ១៩ ពី ឆ្នា ំ២០២០ ដល់ ឆ្នាំ 
២០២១ សហគៃនិ ខ្មៃរ បានធ្វើការ 
សមៃិតសមៃំង បៃក្ខជន ដៃល បាន 
ដក់ ពាកៃយ មក កញ្ចប់ ជំនួយ សហគៃនិ 
ខ្មៃរ ជិត ៧០០ ដៃល ក្នងុនោះ សហ-
គៃស ធុន តូច និង មធៃយម ចំនួន ៥៩ 
តៃវូបាន ជៃើសរើស ដើមៃបី ទទួលបាន 
ជំនួយ ពី រដ្ឋាភិបាល ។ 

នៅ ឆ្នា ំ២០២២ សហគៃនិ ខ្មៃរ 
មាន បំណង ដក់ចៃញ នូវ កម្មវិធី 
កញ្ចប់ ជំនួយ ម្តងទៀត ដើមៃបី គំាទៃ 
ដល់ ធុរកិច្ច បង្កើត ថ្ម ីសហគៃស 
ធុន តូច និង មធៃយម ឱៃយ រើកចមៃើន 
បនា្ទាប់ពី ការបើក ដំណើរការ សៃដ្ឋ-
កិច្ច ឡើងវិញ ៕ 

សហគ្រិនខ្ម្ររនិងធនាគារវីងចាប់ដ្រគា្នាគាំទ្រសហគ្រសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា
 សមាជិក សហគេស ធុន តូច និង មធេយម តាមរយៈ សហគេិន ខ្មេរ ឥឡូវនេះ អាច ស្នើ បេក់កម្ចី ពី ធនាគារ វី ង និង តាម រយៈ 

បេព័ន្ធ ឌីជីថល ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ វី ង ដើមេបី ជួយ ពួកគេ ឱេយ ឆ្លង ផុតពី ផលប៉ះពាល់ នេ វិបត្តិ កូ វីដ ១៩ 

 លោក ហោ បុ៊ន ថេ អគ្គនាយករង នេ ធនាគារ វី ង និង ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឈៀង 
វណ្ណមុនិ ណ្ឌ នាយក បេតិបត្ត ិនេ សហគេនិ ខ្មេរ បានបេកាស ជា ផ្លវូការ អំពី ភាពជា ដេគូ  
ក្នងុ គោលបំណង ជួយ ដល់ សហគេស ធុន តូច និង មធេយម ។ 



តពីទំព័រ១...សមត្ថភាពរដ្ឋ- 
បាលក្រងុក្នងុការផ្តលស់្រវាទកី-
្រុងផងដ្ររ។
លោកស្រីWeiKimSwain

អ្នកឯកទ្រសអភិវឌ្រឍន៍ទីក្រុង
របស់ADBបានថ្ល្រងថា៖«ប្រ- 
ជាពលរដ្ឋកម្ពជុាកាន់ត្រច្រើន
កំពុងផ្លាស់លំនៅទៅកាន់ក្រុង
លំដាប់ទី២[secondarycities]។ 
បុ៉ន្ត្រលទ្ធភាពទទួលបានហ្រដា្ឋា-
រចនាសម្ពន័្ធនិងស្រវាកម្មទកី្រងុ 
រមួទាងំបរសិ្ថានមនិសវូល្អបាន
ធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅកាន់ត្រ
ពិបាកនិងប៉ះពាល់ដល់កំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចទីក្រុង។គម្រងន្រះ 
នឹងជួយរាជរដា្ឋាភិបាលធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រង
ទឹកស្អាតអនាម័យនិងកាក-
សណំល់នងិលើកកម្ពស់កម្រតិ
ជីវភាពជាពិស្រសក្នងុចំណោម
គ្រសួរមានប្រក់ចណូំលទាប»។ 
ADBបានកត់សមា្គាល់ថាចំនួន
ពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រងុនៅកម្ពុជា
បានកើនដល់៦លាននាក់ក្នុង
ឆ្នាំ២០១៩ពី២,៦លាននាក់ 
ក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ដ្រលបានបង្កជា
បញ្ហាប្រឈមដល់រដ្ឋបាលក្រងុ
ក្នងុការផ្តល់ស្រវាកម្ម។នៅឆ្នាំ 
២០១៩ប្រមាណ៤៧ភាគរយ 

ន្រពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងនៅ
កម្ពុជាទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាតតាមលំនៅឋាន។ទឹក- 
លូដ្រលមនិបានសមា្អាតជាទទូៅ 
ត្រូវបង្ហូរទៅក្នុងទីចំហរយៈលូ
រួមនិងលូទឹកបង្កប់តាមផ្លវូឬ 
ដោយប្រយោលតាមប្រឡាយ
ចំហ។ស្រវាកម្មសមា្អាតសំណល់- 
រឹងក៏នៅមានកម្រិត។
ផ្រនការយុទ្ធសស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍- 

ជាតិកម្ពជុាឆ្នា២ំ០១៩-២០២៣
មានបំណងដោះស្រយបញ្ហា
ប្រឈមទាំងនោះ។ផ្រនការ
ន្រះផ្តល់អាទិភាពដល់ការវិនិ- 
យោគលើហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
សធារណៈរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយ 
កំណត់ទិសដៅជាតិសម្រប់ក្រងុ 
ទំាងអស់ដើម្របីទទួលបានទឹកស្អាត
ត្រឹមឆ្នាំ២០២៥និងពង្រងឹការ- 
គ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង។ 
យុទ្ធសស្ត្រភាពជាដ្រគូប្រចាំ
ប្រទ្រសរបស់ADBសម្រប់
កម្ពជុាឆ្នា២ំ០១៩-២០២៣គំាទ្រ 
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចនៅតាម
ច្រករបៀងស្រដ្ឋកិច្ចភាគខាង
ត្របូងន្រមហាអនុតំបន់ម្រគង្គ 
ដ្រលរួមមានក្រុងបាវិតកំពត
និងប៉ោយប៉្រត។
នៅក្រងុបាវិត និងប៉ោយប៉្រត

គម្រងន្រះនឹងគាំទ្រដល់ការ- 
ស្តារប្រឡាយដ្រលមានស្រប់

និងការសងសង់រោងចក្រប្រ- 
ព្រតឹ្តកិម្មទកឹសណំល់បណ្តាញ
លូបង្ហរូទឹកភ្លៀងថ្មី និងកន្ល្រង
ចាក់សំរាម។នៅក្រុងកំពត
គម្រងន្រះនឹងពង្រកីបណ្តាញ
លូទឹកស្អយុ និងគំាទ្រផ្រនការ 
សម្រប់រដ្ឋបាលខ្រត្តដើម្របីពង្រងឹ
ការផ្តល់ស្រវាកម្មគ្រប់គ្រន់។
គម្រងន្រះក៏នឹងបង្កើតផ្រន- 

ទីបង្ហាញផ្លវូដើម្របីបង្កើនការប្រ- 
មលូចំណូលដោយរដ្ឋបាលក្រងុ
ដ្រលកំពុងពឹងផ្អ្រកខា្លាំងលើ
ប្រក់ឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋបាល
ថា្នាក់ជាតិដើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្ម។ 
គម្រងថ្មីរបសA់DBន្រះនងឹ
ត្រវូបានគំាទ្រដោយជំនួយបច្ច្រក- 
ទ្រសចំនួន២លានដុលា្លារពី
មូលនិធិជប៉ុនសម្រប់ការកាត់- 
បន្ថយភាពក្រីក្រ។ជំនួយបច្ច្រក- 
ទ្រសន្រះនឹងផ្តាតលើការអភិវឌ្រឍ 
ទីក្រងុប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិង  
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុរួមទំាង 
ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវផ្រន- 
ការប្រើប្រស់ដីក៏ដូចជាសមត្ថ- 
ភាពស្ថាប័ននងិអភបិាលកចិ្ច។ 
ពាក់ព័ន្ធគម្រងន្រះលោក
វិតវឌ្រឍនានាយករដ្ឋបាលខ្រត្ដ
កំពតនិងលោកឈឿនក្រ- 
យុ៉ងនាយករដ្ឋបាលខ្រត្ដបនា្ទាយ-  
មានជ័យបានឱ្រយដឹងនៅពីថ្ង្រទី
២១ វិច្ឆិកាថា រដ្ឋបាលខ្រត្ដ 
មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពី 

គម្រងផ្ដល់កម្ចីទាំងន្រះទ្រ។
រីឯលោកលឹមសៀងហ្រង

អភិបាលក្រុងបាវិតថ្ល្រងថា
គម្រងន្រះមានការប្រកួតជា- 
មួយបណ្តាក្រងុជាច្រើនត្រជាប់ 
ត្រ៣ក្រុងគឺក្រុងបាវិតកំពត 
និងប៉ោយប៉្រត។
លោកថា៖«គម្រងដ្រល 

ធនាគារADBបានអនុម័តប្រក់- 
កម្ចីន្រះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រង
ទីក្រុងគួរឱ្រយចង់រស់នៅក្នុង 
នោះក្រងុបាវិតបានលើកគម្រង 
ស្នើសុំពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាង
ប្រព្រឹតិ្តកម្មទឹកកខ្វក់ធ្វើប្រព័ន្ធ
បង្ហូរទឹកកខ្វក់ច្រញពីក្រុម- 
ហុ៊នរោងចក្រ និងផ្ទះពលរដ្ឋ
តាមបណោ្តាយផ្លវូក្នងុក្រងុបាវិត។ 
អាងប្រព្រឹត្ដកិម្មដ្រលយើងស្នើ- 
សុំន្រះមាន២០ហិកតាស្ថិត 
ក្នងុក្រងុបាវិត។ចំណ្រកគម្រង 
មយួទៀតគឺពង្រកីទលីានចាក-់ 
សំរាមក្នុងក្រុងបាវិត»។
លោកបានឱ្រយដងឹថាគម្រង

ន្រះរដ្ឋបាលក្រងុបាវិតបានសិក្រសា 
អស់ជាង២ឆ្នាំមកហើយនិង
គ្រងអនុវត្ដនៅឆ្នាំ២០២១ 
ន្រះ ប៉ុន្ដ្រដោយសរបញ្ហាកូវីដ
ក៏បានលើកព្រលទៅអនវុត្ដនៅ
ឆ្នាំខាងមុខទៀតត្រព្រលន្រះរដ្ឋ- 
បាលក្រងុបាវិតក៏មិនទាន់ដឹងថា
ការធា្លាក់ថវិកាមកដើម្របីអនុវត្ដ
គម្រងនៅព្រលណដ្ររ៕
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ជនជាតិថៃនិងបក្ខពួក១៥នាក់តៃវូចាប់ខ្លនួកៃយបង្កហិងៃសា
និងផ្ទះុអាវុធបណ្ដាលឱៃយសមត្ថកិច្ច៣នាក់រងរបួសពៃលចុះបង្កៃប

 ឃុ  ត   សុភ ចរិយា  

បន្ទាយមានជ័យៈ ជនជាតិថ្រ និង
បក្ខពួកចំនួន១៥នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
និងសមត្ថកិច្ច៣នាក់រងរបួស ក្រយពី
ការបង្ក្របទៅលើមនសុ្រស២ក្រមុដ្រលបាន
បង្កអំពើហិង្រសា នៅម៉ោង១២:០៥នាទី
ឈានចូលថ្ង្រទី២១ខ្រវិច្ឆិកា នៅក្នុង
កន្ល្រងផកឹសុីនៅក្នងុហាងមយួមានឈ្មោះ
កងុតនឺ័រទកឹពុះស្ថតិក្នងុភមូិសស្ត្រសង្កាត់
ក្រុងប៉ោយប៉្រត ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
យោងតាមអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន។
លោកគាតហ៊លុអភបិាលក្រងុប៉ោយ-

ប៉្រត បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា កមា្លាំង
សមត្ថកចិ្ចកពំងុបន្តស្រវជ្រវតាមចាប់ខ្លនួ
អ្នកដ្រលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដ្រល
បានគ្រចខ្លួន។ទោះយ៉ោងណលោកមិន
បានប្រប់ឱ្រយដឹងពីមូលហ្រតុ ដ្រលនាំឱ្រយ
កើតមានអពំើហងិ្រសារហតូដល់មានការផ្ទុះ
អាវុធតតំាងជាមួយកមា្លាងំសមត្ថកិច្ចនោះទ្រ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«តាមសចក្ដីរាយ-

ការណ៍បឋម នៅក្នុងហ្រតុការណ៍នោះ
កមា្លាំងសមត្ថកិច្ចយើង៣នាក់រងរបួស
ហើយក្រុមជនអន្ធពាល១៥នាក់ត្រូវបាន
ចាប់ខ្លនួបញ្ជនូទៅកាន់បញ្ជាការដា្ឋានកង-
រាជអាវុធហត្ថក្រុងប៉ោយប៉្រត ដើម្របីសួរ

ចម្លើយ។ ប៉ុន្ត្ររហូតមកទល់ព្រលន្រះ ខ្ញុំ
នៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ជា
លាយលក្ខណ៍អក្រសរ ពីកមា្លាំងសមត្ថកិច្ច
ជំនាញនៅឡើយទ្រ»។
លោក គាត ហ៊ុល បានអំពាវនាវឱ្រយ

កមា្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញចាត់វិធានការឱ្រយ
បានមុឺងមា៉ោត់បំផុត ដោយមិនត្រូវឱ្រយជន-
ពាក់ព័ន្ធណមា្នាក់រួចខ្លួនឡើយ។
ជុំវិញករណីន្រះលោកនួននីណរ៉ូម្រ-

បញ្ជាការកងរាជអាវធុហត្ថក្រងុប៉ោយប៉្រត
និងលោកបនប៊ិនម្របញ្ជាការកងរាជ-
អាវុធហត្ថខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យមិនអាច
ទាក់ទងស្នើសុំការអធិប្របាយតាមទូរស័ព្ទ
បានទ្រកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ។
លោក អ្រង ហុី អ្នកនាំពាក្រយកងរាជ-

អាវុធហត្ថលើផ្ទ្រប្រទ្រសបានប្រប់ភ្នពំ្រញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាករណីន្រះ លោកក៏នៅមិនទាន់
ទទួលបានស្រចក្ដីរាយការណ៍លម្អិតពី
កមា្លាងំកងរាជអាវធុហត្ថខ្រត្តបនា្ទាយមាន-
ជ័យដ្ររ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ព័ត៌មានហ្នឹង ខ្ញុំបាន

ឃើញគ្រផ្រសាយតាមFacebook និង
Websiteក្នុងស្រុកមួយចំនួនថាសមត្ថ-
កិច្ចយើង៣នាក់បានរងរបួស ក្នុងនោះ
មានមា្នាក់រងរបួសធ្ងន់ ដោយត្រូវគ្រប់កាំ-
ភ្លើងធា្លាយពីថា្ពាល់មា្ខាងទៅមា្ខាងត្រូវបញ្ជូន

ទៅព្រយាបាលនៅមន្ទរីព្រទ្រយខ្រត្តប៉នុ្ត្រឈ្មោះ
អ្វីខ្លះនោះ ខ្ញុំក៏នៅមិនទាន់ដឹងដ្ររ ព្រះ
នៅព្រលន្រះ កងរាជអាវុធហត្ថខ្រត្ត-
បនា្ទាយមានជ័យនៅមិនទាន់រាយការណ៍
លម្អិតមកខ្ញុំដ្ររ»។
លោកអ្រងហុីបាននយិយថាយោង-

តាមព័ត៌មានបឋមពីថា្នាក់ខ្រត្ត មុនព្រល
កមា្លាងំសមត្ថកចិ្ចប្រដាប់អាវធុខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជយ័សម្រចចតិ្តផ្ទុះអាវធុបង្ក្របក្រមុ
ជនអន្ធពាលជនជាតិថ្រ និងបក្ខពួកនា
ព្រលនោះ គឺមានស្រចក្ដីរាយការណ៍ពី
ប្រជាពលរដ្ឋថាមានករណីប្រើអពំើហងិ្រសា
មួយ បង្កឡើងដោយជនជាតិថ្រចំនួន២
ក្រុមដ្រលបានទៅផឹកសុីនៅក្នុងហាង
កងុតនឺ័រទកឹពុះស្ថតិក្នងុភមូិសស្ត្រសង្កាត់
ក្រុងប៉ោយប៉្រត ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ។
នៅក្នុងវវិាទនោះគូទនំាស់ទាងំ២ក្រមុបាន
យកដបស្រគប់ដាក់គា្នា ហើយវាយ-
ប្រតាយប្រតប់គា្នា និងផ្ទុះអាវុធដាក់គា្នា
បនា្ទាប់មកកមា្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះទៅអន្ត-
រាគមន៍បង្ក្របហើយក៏ត្រវូក្រមុជនអន្ធពាល
បាញ់ឱ្រយត្រូវរបួសធ្ងន់-ស្រល៣នាក់ទើប
កមា្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ខំចិត្តបំផ្ទុះអាវុធឡើង
លើជាច្រើនគ្រប់ ដើម្របីគ្រប់គ្រងស្ថាន-
ការណ៍និងបង្ក្របចាប់ក្រុមជនអន្ធពាល
ទាំងនោះបាន១៥នាក់៕

ជបុ៉នសនៃយាផ្ដល់ការគំាទៃ...
តពីទំព័រ  ៤...រួមចំណ្រក

របស់ប្រទ្រសជប៉ុនចំពោះ
សន្តភិាពនិងការកសងប្រទ្រស
កម្ពុជាឡើងវិញ និងបានថ្ល្រង
អំណរគុណដល់ប្រទ្រសជប៉ុន
ដ្រលបានបន្តជួយដល់ការ-
អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់
កម្ពុជានិងផ្តល់ការគាំទ្រដល់
កចិ្ចខតិខំប្រងឹប្រងរបស់កម្ពជុា
ដើម្របីឆ្លើយតបនងឹជងំឺរាតត្របាត
កវូដី១៩រួមទាងំតាមរយៈការ-
ផ្តល់ឧបករណ៍ព្រទ្រយនិងវា៉ាក់សំង។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ដដ្រលបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាងំ-
២បានពិភាក្រសាយ៉ោងច្រើនអំពី
ស្ថានការណ៍ក្នងុប្រទ្រសមីយ៉ោន់ម៉ា
និងមានទស្រសនៈដូចគា្នាថា
អាស៊ានមានតនួាទីសខំាន់ក្នងុ
ការជួយមីយ៉ោន់មា៉ោស្វ្រងរកវិធី-
សស្ត្រដោះស្រយវិបត្តិដោយ
សន្តិវិធី។
ប្រភពដដ្រលបន្តថា៖«ការ-

ព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ៥ចណំចុ
ដ្រលបានសម្រចនៅក្នុងកិច្ច-
ប្រជុំម្រដឹកនាំអាស៊ានកាលពី
ថ្ង្រទី២៤ខ្រម្រសឆ្នាំ២០២១
គួរត្រត្រូវបានអនុវត្តឱ្រយបាន
ព្រញល្រញ ដោយគា្មោនការ-
ពន្រយារព្រលយូរតទៅទៀត»។

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសទាំង២
បានសម្ត្រងការព្រញចិត្តចំពោះ
ការរីកលូតលាស់ន្រទំនាក់-
ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការរវាងជប៉ុននិង
កម្ពុជាខណៈឆ្នាំ២០២៣គឺជា
ខបួលើកទី៧០ន្រទនំាក់ទនំង
រវាងប្រទ្រសទាំង២។
ជាមួយគា្នាន្រះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រ-

សួងការបរទ្រសកម្ពុជានិង
ជប៉ុនក៏បានជជ្រកពិភាក្រសាគា្នា
អំពីការអភិវឌ្រឍកំពង់ផ្រសមុទ្រ
ក្រុងព្រះសីហនុការសម្រួល
ដល់ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម
នងិស្រដ្ឋកចិ្ចការស្តារឡើងវញិ
នូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន
នងិប្រជាជនបនា្ទាប់ពីការបន្ធរូ-
បន្ថយការរឹតបន្តឹងវិធានការ 
ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩៕

លោក ប្រាក់ សុខុន និងលោក
Hayashi Yoshimasa។ MoFA

ADBអនុម័ត...



ចា ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី�ែសែង

�្ ធា ន� ្ ប់�្ ង  កា រី និពន�  
សំរិទ្ធ

អនុ�្ ធា ន �្ ប់�្ ង កា រីនិពន�  
សូវិសា ល

�្ ធា ន �្ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់សា�ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា ន� តិ
វងែសសុ�ែង,ពែុំភ័កែ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច�  
�៉ែគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន �្ដ�  កិច�  
រា�ន់�ីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រ� តិ 
បែក់សា យ

កា រីនិពន�    ជីវ�តកម្� ន្ត  
បា�ន់សុីមា�ឡា

កា រីនិពន�    រងជីវ�ត កម្� ន្ត    
បា�ន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក� ្ ព័ត៌មា នកី� 
ណែមវណ�ៈ

កា រីនិពន�   �្ហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌មា ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀមឆែង,មំុគនា�

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមសា រុ�,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
ឡុងគឹមមា�រីតា ,ឡា យសា មា ន,

សួសយា�មី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា�,រ័ត្នសុជាតា ,រីសុចា ន់

អ្ន កបក� ្ 
ប៊ុនផលា្លា,ជិនណា ន,

សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហែងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
ហា�នរងែសី

អ្ន ក�្ស�្ ួលអក� � វ�រុទ� 
�ែករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី

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

�្ន ្ករច� �្  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ក្  ផ្� យ ពា ណិជ� កម� 
�ែម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណែត,017578768
បែជ�មុន្នីរៈ,015239293
កែវពុទ្ធី,012966605

ពា ំងបា�ទែីយា�,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

�្ ធា ន�្កចា យកា �្តស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�្ ធា ន�្កចា យកា �្ត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

�្ ធា ន�្ន ក្រដ� ប ល និង ធនធា នមនុស្�
ពែ�ែសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ក្រដ�ប ល  និងធនធា នមនុស្�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហា�ងតា ំងម៉ែង
�្ ធា នគណ�្យ្យៈេ�៊ែនវិច្ឆិកា

ែផ្ន កព័ត៌មា នវ�ទ្�  និងរច� �្ហទំព័រ
វង់អូន

�្ន ្ករច� ទំព័រ
សួនសា ��តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

កា រ�យ ល័យ�្ត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស ម្�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧នែអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្តែច

ហុ៊នសែន(ផ្លវូ៦០�៉ែតែ)ភូមិទួលរកា៣
សង្កាត់ចា ក់អ�ែកែម,

ខណ្ឌមា នជ័យ,១២៣៥៣រាជធា នីភ្នពំែញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រ�យ ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះលែខ៦២៩ផ្លវូលែខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
កែងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
ស្វែងយល់ពីនីតិវិធីនែការដាក់ឱែយស្ថតិកែមការតែតួពិនិតែយរបស់តុលាការ

គឹម សារុំ 

ជាទូទៅយើងតែងសង្កែតឃើញ
ថាការអនុវត្តចែបាប់មានករណី
ខ្លះតលុាការបានដាកជ់នតែវូ-
ចោទឱែយស្ថិតកែមការតែួត-
ពិនិតែយរបស់តុលាការមានដូចជា
ការប្ដូរលំនៅឬចែញទៅកែបែ-
ទែសតែវូជនូដណំងឹដល់តលុា-
ការជាដើម។ជុំវិញការអនុវត្ត
នីតិវិធីនែះភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍បាន
សុកំារពនែយល់ពីលោកមែធាវីលី
កុសលដែលមានការិយាល័យ
បមែើការនៅផ្ទះលែខ៤៥Eo
ផ្លូវលែខ៩ភូមិតែពាំងថ្លឹង
សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍-
សែនជយ័រាជធានភី្នពំែញតាម-
រយៈសំណួរដូចខាងកែម៖

តើ ពាក្យ ថា  ការ ដាក់ ឱ្យ ស្ថតិក្ម  
ការត្ួត ពិនិត្យ តាម ផ្លូវ តុលា- 
ការ មាន ន័យ យ៉ាង ដូច ម្តច្? 
  -ការដាក់ឱែយស្ថិតនៅកែម
ការតែតួពនិតិែយតាមផ្លវូតលុាការ
គឺជាផ្នែកមួយនែវិធានការ-

និរន្តរាយរបស់ចៅកែមសុើបសួរ
ដែលដាក់បគុ្គលដែលជាកម្មវត្ថុ
នែវិធានការនែះឱែយនៅកែម
ការតែួតពិនិតែយតាមផ្លូវតុលា-
ការ(នៅកែឃុំ)ឬសមែច
ឃុខំ្លនួបណ្តោះអាសន្ន(នៅក្នងុ
ឃំុ)ដែលមានចែងចាប់ពីមាតែ
១៨៥ដល់មាតែ២៣០នែ
កែមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌ។ផ្អែក
តាមនីតិវិធីពែហ្មទណ្ឌនែពែះ-
រាជាណាចកែកម្ពុជា ការតែួត-
ពិនិតែយតាមផ្លូវតុលាការមាន

អានុភាពបង្គាប់ជនតែូវចោទ
ដែលបាននៅកែឃុំឱែយគោរព
នូវកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនឬចែើន
មានដូចខាងកែម៖
-បគុ្គលដែលស្ថតិកែមការ-

តែួតពិនិតែយតាមផ្លូវតុលាការ
អាចតែូវបានបង្ខំមិនឱែយចែញពី
ពែំបែទល់ដែនដីដែលកំណត់
ដោយចៅកែមសុើបសួរ។
-មនិតែវូប្តរូលនំៅឋានដោយ

គ្មានការអនុញ្ញាតពីចៅកែម
សុើបសួរ។

-មិនតែូវទៅកាន់ទីកន្លែងខ្លះ
ដែលកំណត់ដោយចៅកែម
សុើបសួរ។
-តែវូចលូមកបង្ហាញខ្លនួតាម

កាលកំណត់នៅចំពោះមុខអង្គ-
ភាពនគរបាលឬកងរាជអាវុធ-
ហត្ថដែលចាត់តាំងដោយចៅ-
កែមសុើបសួរ។
-តែវូឱែយឆ្លើយតបនងឹគែប់ការ-

កោះហៅពីបុគ្គលគែប់រូបដែល
ចាត់តាងំដោយចៅកែមសុើបសរួ។
-តែវូបែគល់ជនូដល់ការិយា-
ល័យកែឡាបញ្ជីគែប់ឯកសារ
បញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ។
-មិនតែូវបើកបររថយន្ត។
-មិនឱែយទទួលឬជួបជាមួយ

បុគ្គលមួយចំនួនដែលកំណត់
ចង្អុលបង្ហាញដោយចៅកែម
សុើបសួរ។
-ដាក់បែក់ធានាដែលចំនួន

បែក់ធានានិងថិរវែលាបង់បែក់
នែះតែូវកំណត់ដោយចៅកែម
សុើបសួរដោយផ្អែកលើធនធាន
របស់ជនតែូវចោទ។

-មិនតែវូកាន់កាប់ឬយកតាម
ខ្លនួនូវអាវុធ។តែវូបែគល់ជូនដល់
ការិយាល័យកែឡាបញ្ជីនូវអាវុធ
ដែលជនតែវូចោទកាន់កាប់។
-តែូវបែគល់ខ្លួនឱែយពែទែយ

ពិនិតែយពែយាបាលនិងជាយថា-
ហែតុដាក់ឱែយស្ថិតក្នុងរបបពែយា-
បាលរោគក្នុងមន្ទីរពែទែយ។
-ហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាព

ខាងវិជា្ជាជីវៈមួយចំនួន។
ផ្ទយុទៅវិញនៅក្នងុករណីជន-

តែវូចោទគែចវែះពីកាតព្វកិច្ច
របស់ខ្លនួដោយចែតនានែការ-
តែួតពិនិតែយតាមផ្លូវតុលាការ
ចៅកែមសុើបសួរអាចសមែច
ឱែយឃំុខ្លួនជនតែូវចោទជាប-
ណ្តោះអាសន្នបានទោះបីជា
ទោសពន្ធនាគរដែលតែូវ
រងនោះមានថិរវែលាបុ៉នា្មានក៏-
ដោយ និងទោះបីជាជនតែូវ-
ចោទតែូវបានឃំុខ្លួនបណ្តោះ-
អាសន្នមានរយៈពែលចែើនក៏
ដោយ។(សូមរង់ចំាអានវគ្គបន្ត 
នៅសប្ដាហ៍ក្យ)

លោកម្ធាវី លី កុសល កាលពីព្លកន្លងមក។ រូបថតសហការី
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ជីវចមែះុចំនួន៦ ១៤៩បែភែទតែវូ
បានកត់តែនៅក្នងុបែទែសកម្ពជុា

ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍

 ភ្នំព្ញៈពែះរាជាណាចកែ-
កម្ពុជាតែូវបានគែទទួលសា្គាល់
ថាជាបែទែស ដែលសមែបូរ
ដោយជីវចមែុះដែលរហូតមក
ទល់ពែលនែះជីវចមែុះចំនួន
៦១៤៩បែភែទតែូវបាន
កត់តែ។ នែះបើយោងតាម
លោកនែតែភក្តែអ្នកនាពំាកែយ
កែសួងបរិសា្ថានកាលពីថ្ងែទី
១៨ខែវិច្ឆិកានែះ។
លោកថា៖ «ចំនួនជីវចមែុះ

នែះអាចនងឹមានការកើនឡើង
ទៀតដោយសារតែមានការ-
រកឃើញជាបន្តបនា្ទាប់នូវ
ជីវចមែុះថ្មីៗបន្ថែមទៀត។
បែទែសកម្ពុជាជាបែទែស

សមែបូរទៅដោយជីវចមែុះដែល
បានបង្ហាញវត្តមានបែភែទ
ថនកិសត្វ១៦២បែភែទសត្វ-
សា្លាប៦០១បែភែទ,ឧរង្គសត្វ
១៧៣បែភែទ, រុក្ខជាតិតូចធំ
ចនំនួ៣១១៣បែភែទ,តែី១
៣៥៧បែភែទ,សត្វឆ្អឹងខ្នង
៦៧១បែភែទ,ថលជលិក
៧២បែភែទក្នុងនោះក៏មានផ្កា-

ថ្មរងឹ២៤បែភែទផ្កាថ្មទន់១៤
បែភែទ ស្មាសមុទែ១០
បែភែទ»។
លោកបន្តថា ក្នុងចំណម

ជីវចមែុះទាំងនោះក៏មានបែ-
ភែទជីវចមែុះដែលបងប្អូន
បែជាពលរដ្ឋធា្លាប់ឃើញតាម-
រយៈភាពយន្តឯកសារបរទែស។
តាមពតិនៅបាតសមទុែកម្ពជុា
ក៏សមែបូរជីវចមែុះផងដែរ។
យោងតាមកែុមបែឹកែសាជាតិ-
អភិវឌែឍន៍ដោយចីរភាពបាន
ឱែយដងឹថាមនសុែសបាននិងកពំងុ
បែើបែស់ជីវចមែុះ (ជាពន្ធុ)
ដើមែបីផលិតជាពូជរុក្ខជាតិ និង
ដំណំាផែសែងៗ។ ចំណែកជីវ-
ចមែះុ(ជាបែភែទ) តែូវបាន
មនុសែសទាញយកផលបែយោជន៍
មកបែើធ្វើជាសែបៀងអាហារ
ឱសថនិងផលិតផលឧសែសា-
ហកម្មកែច្នែផែសែងៗហើយជីវ-
ចមែុះ (ជាបែព័ន្ធអែកូឡូសុី)
បានដើរតនួាទីជាអ្នកបនែសទុ្ធទកឹ
ផលិតឧស្មន័អុកសីុហែសែន៊ការពារ
គែះទឹកជំនន់ គែះមហន្ត-
រាយធម្មជាតិនងិដណំើរបង្កាត់
លម្អងជាដើម៕



ហំ ផានិត 

ភ្នំពេញៈ ប្រធាន សមាគម 
សហគ្រិន ស្រ្តី កម្ពុជា និង ជា 
មា្ចាស់  ក្រុម ហ៊ុន ផលិត នំស្រួយ 
លលី ីលោកស្រ ី ក្រវ មុ ំបាន ឱ្រយ 
ដឹង ថា  ភាព ជោគ ជ័យ ន្រ យុទ្ធ-
នាការ ចាក ់វ៉ាក ់សាងំ ប្រឆាងំ នងឹ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ និង ការ ចាប់ ផ្តើម 
បើក ស្រដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា ឡើង វិញ 
ស្ទើរ ទំាង ស្រងុ បាន ធ្វើ ឱ្រយ តម្រវូ- 
ការ ផលិត ផល ក្នុង ស្រុក មាន 
កំណើន ជា បន្ត បនា្ទាប់។

ថ្ល្រង ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ នៅថ្ង្រទ ី  
២១ ខ្រ វិច្ឆិកា លោកស្រី ក្រវ មុំ 
បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា សហគ្រសផលតិ  
នំ ស្រួយ លីលី បាន បើក ដំណើរ- 
ការ ចាប់ តាំង ពី  លោក នាយក រដ្ឋ- 
មន្រ្តី សម្រច បិទ បញ្ចប់ ការ បិទ- 
ខ្ទប់ មក ម្ល្រ៉ះ ប៉ុន្ត្រ ការ ផលិត ចាប់- 
ផ្តើម មាន កណំើន ខ្លាងំ បនា្ទាប ់ព ី
ការ ប្រកាស ដណំើរ ការ ស្រដ្ឋកិច្ច  
ឡើង វិញ កាល ពី ព្រល ថ្មីៗ ។

លោក ស្រ ីបន្ថ្រម ថា៖« បើយើង   
មើល ចំនួន ឆ្លង ថ្មី និង អ្នក សា្លាប់ 
ក ៏ មាន ការ ថយ ចុះ នងិចនំនួអ្នក 

ចាក ់ វ៉ាកស់ាងំ មាន ការ កើន ឡើង 
ច្រើន ដូចន្រះ អាជីវ កម្ម ទូទាំង 
ប្រទ្រស ក៏ សង្រឃឹម ថា អាច នឹង 
ដំណើរ ការ ទៅ មុខ ហើយ អាច 
នងឹ មាន សម្ទុះ កើន ឡើង បន្ថ្រម 
ទៀត ផង ដ្ររ»។

កាល ព ីព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ នៅ ក្នងុ 
កិច្ច ប្រជុំ ពិគ្រះ យោបល់ រដ្ឋ- 
មន្ត្រ ីស្រដ្ឋកចិ្ច អាសា៊ាន-កាណាដា 
លើកទី ១០ តាម ប្រព័ន្ធ វីដ្រអូ  
រដ្ឋ មន្រ្ត ីក្រសងួ ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 
លោក បា៉ាន សរូសក័្ត ិបាន លើក 
ឡើង ថា វឌ្រឍនភាព ចុង ក្រយ 

ន្រ  យទុ្ធនា ការ ចាក ់វ៉ាកស់ាងំប្រ-  
ឆាំង នឹង ជំងឺ កូវីដ១៩ ទូទាំង 
ប្រទ្រស កម្ពុជា គឺ មាន ភាព ល្អ- 
ប្រសើរ ខ្លាំង។ លោក បានបន្ត 
ថា តាម រយៈ លទ្ធផល ន្រះ បាន 
ជរំញុ ឱ្រយ ប្រទ្រស កម្ពជុា សម្រច 
ធ្វើ ការ លើកល្រង នូវ លក្ខខណ្ឌ 
តម្រូវ ក្នុង ការ ធ្វើ ចតា្តាឡី ស័ក  ចំ-
ពោះ អ្នក ដ្រល   ចាក់ វ៉ាក់ សំាង 
គ្រប់ ដូស(ធ្វើត្រស្ត អវិជ្ជមាន) 
ហើយ មាន បំណង ធ្វើ ដំណើរ 
ចូល មក ប្រទ្រស កម្ពុជា។

សូម បញ្ជាក់ថា នៅ កិច្ច ប្រជុំ 

ពិគ្រះ យោបល់ រដ្ឋមន្ត្រី ស្រដ្ឋ- 
កចិ្ច អាសា៊ាន-កាណាដា លើក ទ ី
១០ ន្រះ ត្រូវ បាន ដឹកនាំ ដោយ 
លោក Awang Haji Mohd 
Amin Liew Bin Abdullah 
រដ្ឋមន្ត្រី ន្រ ខុទ្ទកាល័យ នាយក- 
រដ្ឋ មន្រ្តី និង ជារ ដ្ឋមន្រ្តី ទី២ ន្រ 
ក្រសួង ហិរញ្ញវត្ថុ ន្រប្រទ្រស 
ប្រុ៊យណ្រ ព្រម ទាំង មាន ការចូល- 
រួម ពី រដ្ឋមន្រ្តី ស្រដ្ឋកិច្ច អាសា៊ាន 
តំណាង ក្រុម ប្រឹក្រសាធុរកិច្ច អា-
សា៊ាន-កាណាដា និង  អគ្គ ល្រខ- 
ធិការ អាសា៊ាន ផង ដ្ររ៕ LA

ការនំាចេញ-នំា...
តពីទំព័រ ១...នានា នៅ ក្នុង 

SS EZ មិន បាន ធា្លាក់ ចុះ  ទ្រ។ 
លោក ប្រប់ ថា៖ « ចំនួន ន្រះ 

នឹង មាន កាន់ ត្រ ខ្ពស់ ថ្រម ទៀត 
នៅ ព្រល  សដ្ឋកចិ្ច-សង្គម កម្ពជុា  
បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ កាន់- 
ត្រ  ច្រើន ពិស្រស ចាប់ ពី ចុង ខ្រ 
វចិ្ឆកិា ន្រះ  ដ្រលកម្ពជុា ចាប ់ផ្តើម  
បើក ទទួល ភ្ញៀវ    វ៉ាក់ សាំង »។

លោក ប្រប ់ទៀត ថា តាមរយៈ  
សមទិ្ធផល ថ្ម ៗី  ជា បន្ត បនា្ទាប ់ដចូ-  
ជា  ច្របាប់ វិនិយោគថ្មី កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី ទ្វ្រ ភាគី 
នងិ ពហភុាគ ីកម្ពជុា រពំងឹ ថា ទហំ ំ
ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ ខ្លួន ក្នុង ឆា្នាំ 
ន្រះ នឹង មាន កំណើន ធៀប នឹង 
ឆា្នា ំ២០២០ ហើយ នងឹ បន្ត កើន- 
ឡើង  រៀងរាល់ ឆា្នាំ បន្ថ្រម ទៀត ។ 

អន ុប្រធាន សភា ពាណជិ្ជកម្ម- 
កម្ពុជា លោក លឹម ហ្រង បាន 
និយាយ  ថា ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត របស់ 
ក្រមុហ៊នុ វនិយិោគ លើ ការ ផលតិ 
និង វិធាន  ប្រឆាំង នឹង ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព 
គឺ  ជា កតា្តា   ជំរុញ  ឱ្រយ ការ នាំ ច្រញ 
និង នាំ ចូល  SSEZ កើន ឡើង។

លោក អះអាង ថា៖ «ស្ថិរភាព 
ន្រ ខ្រស្រ ចង្វាក់ ផលិត កម្ម និង កំ- 
ណើន ន្រ ការ បញ្ជា ទញិ  បាន ធ្វើ 
ឱ្រយ ការ នាំ ចូល វត្ថុធាតុ ដើម និង 
ការ នា ំច្រញ ផលតិ សម្រច  នៅ   
SSEZ កើន ឡើង ជា ប្រចាំ»។ 

របាយការណ ៍ក្រសងួ ស្រដ្ឋកិច្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុបង្ហាញ ថា នៅក្នងុ 
រយៈព្រល ៨ ខ្រ  ឆា្នាំ  ២០២១ ការ - 
នា ំច្រញ ទនំញិ របស ់កម្ពជុា ( ដក  
មាស )  មាន តម្ល្រ  ១១ ០១០ 
លាន ដុលា្លារ កើន ឡើង  ២០, ៤ 
ភាគ រយ ធៀប នងឹ រយៈ ព្រល ដចូ 
គ្នា ឆា្នាំ  ២០២០ និង ការ នាំ ចូល  
( ដក មាស ) មាន តម្ល្រ  ១៤,៦  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ កើន ឡើងប្រ- 
មាណ ២៦,៧ ភាគរយ ។

ក្នុង ឆា្នាំ  ២០២០ សហគ្រស 
នៅ SSEZ បាន នាំចូល និង នាំ - 
ច្រញ សរបុ  ១,៥៦ ពាន ់លានដ-ុ  
លា្លារ កើន ២៦,៥២ ភាគ រយ បើ 
ធៀប  នឹង ឆា្នាំ ២០១៩ ។ ន្រះ បើ 
យោងតាម SSEZ៕ LA

ទីផេសារផលិតផលពីទឹកមាត់តេចៀកកំាស្ថតិនៅទេងឹ
ហំ ផានិត

ភ្នពំេញៈ  អ្នក ប្រកប អាជវីកម្ម ផលតិ- 
ផល ទឹក មាត់ ត្រចៀក កាំ  រំពឹង ថា  ការ នាំ -  
ច្រញ ផលតិ ផល ទកឹ មាត ់ត្រចៀកកា ំជា 
ផ្លវូ ការ ទៅ ទផី្រសារ អន្តរជាត ិនងឹ ជយួ ធ្វើ ឱ្រយ 
ទីផ្រសារ ន្រះ កាន់ ត្រ មាន ភាព ល្អ ប្រសើរ។ 

អ្នកស្រ ីមាន នាង ដ្រល ប្រកប អាជវី-
កម្ម ផលតិ ទកឹមាត ់ ត្រចៀក កា ំ ជា លក្ខ ណៈ  
គ្រួសារ  នា រយៈ ព្រល  ២ ឆា្នាំ មកន្រះ  បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ក្នងុ ថ្ង្រ ទ ី២១ ខ្រ វចិ្ឆកិា 
ថា តម្ល្រ និង បរិមាណ ន្រ ការ លក់ ទឹក- 
មាត់  ត្រចៀកកាំ របស់ អ្នក ស្រី មិន មាន អ្វី   
ប្រ ប្រលួ គរួ ឱ្រយ កត ់សមា្គាល ់ ទ្រ ក្នងុ  អឡំងុ- 
ព្រល ន្រ ការ រាត ត្របាត ជងំ ឺកវូដី ១៩ ន្រះ។ 
អ្នក ស្រ ីនយិាយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំគតិ ថា ប្រសនិបើ  
មាន ការ នាំ ច្រញ ជា ផ្លូវ ការ ទៅ ទីផ្រសារ 
អន្តរ  ជាតិ  វ នឹង ធ្វើ ឱ្រយ ទីផ្រសារ ន្រះ កាន់ ត្រ  
ល្អ ហើយ នងឹ មាន អ្នក វនិយិោគ លើ ការ- 
ចិញ្ចឹម និង ក្រច្ន្រ ផលិត ផល ពី សត្វ ត្រ-
ចៀកកាំ កាន់ ត្រ ច្រើន »។

ប្រធាន សហព័ន្ធ សម្របុក ត្រចៀក កាំ- 
កម្ពុជា  លោក ណាង សុធី និយាយ ថា 
ការ  រកី រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩ បាន ធ្វើ ឱ្រយ 
ក្តី  ប្រថា្នា របស់ អ្នក វិនិយោគ លើ ផ្ទះ - 
ត្រចៀក កាំ ក្នុង ការ នាំ ច្រញ ដោយ ផ្ទាល់ 
ទៅ កាន់ ប្រទ្រស ចិន ត្រូវ ស្ងប់ សា្ងាត់។

លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « សម្រប់ ព្រល ន្រះ 
ទីផ្រសារ ទឹក មាត់ ត្រចៀកកាំ  នៅមិន មាន 

សញ្ញាវជិ្ជមាន គរួ ឱ្រយ កត ់សមា្គាល ់ទ្រ ព្រះ 
មិន មាន ទីផ្រសារ ផ្ទាល់ នៅ ក្រ ប្រទ្រស 
ពិស្រស ប្រទ្រស ចិន ដ្រល ជា ទីផ្រសារ ធំ 
និង មាន ប្រជាជន និយម ចូលចិត្ត » ។

បើយោង តាម លោក សុធី គុណភាព 
សម្របកុ ត្រចៀកកា ំកម្ពជុា  ត្រវូ គ្រ ទទលួ- 
សា្គាល ់ថា មាន គណុភាព ល្អ ព្រះកម្ពជុា  
មាន តបំន ់ធម្មជាត ិច្រើន នងិ មនិសវូមាន 
ឧស្រសាហកម្ម ធំៗ  បញ្ច្រញ ផ្រស្រង ទ្រ។

បើតាម លោក សុធី តម្ល្រ ផលិតផល 

ព ីសត្វ ត្រចៀកកា ំ កម្ពជុា មនិ ប្រ ប្រលួ ទ្រ 
នាព្រលន្រះ ធៀប  ចងុ ឆា្នា ំ២០២០  ដោយ 
សម្របុក ត្រចៀកកាំ មិនទាន់ សមា្អាត មាន 
តម្ល្រ ព ី៥០០-៨០០ ដលុា្លារ ក្នងុ ១គឡី-ូ 
ក្រម និង សម្របុក សមា្អាត រួច មាន តម្ល្រ ពី 
១ ៨០០- ៣ ៥០០ ដុលា្លារ ។ នៅ កម្ពុជា 
មានផ្ទះ អភរិក្រស សត្វ ត្រចៀកកា ំប្រមាណ 
៣ ០០០ខ្នង ។

លោក ទ្រ ីនមិល មា្ចាស ់អាជវីកម្ម រៀបច ំ 
ផ្ទះ ត្រចៀកកាំ បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 

កាលពី ព្រល  ថ្មីៗ ន្រះ ថា បើ គិតពី ចំនួន 
អតិថិជន ដ្រល មករក ក្រុមការងរ របស់ 
លោក ឱ្រយជយួ រៀបច ំឬ សងផ់្ទះ ត្រចៀក- 
កាំ ( ទាំង ផ្ទះ ធំ និង តូច ) ក្នុង រយៈព្រល 
១០  ខ្រ  ដើមឆា្នា ំ ២០២១ គមឺាន   ជាង ៥០  
កន្ល្រង ខណៈ កាលពី ឆា្នាំ  ២០២០ ក្រុម  
លោក បាន រៀបចំ ឬ សង់ផ្ទះ ត្រចៀកកាំ 
បាន ត្រឹម  ជាង ២០ កន្ល្រង ប៉ុណ្ណោះ ។

លោក ប្រប់ថា ៖ « ការសម្លឹង ឃើញ ពី 
ឱកាស ទផី្រសារ ដ្រល អាច ទទលួបាន តម្ល្រ 
ខ្ពស់ និង ការជាប់គំង អាជីវកម្ម  ដោយ- 
សារ កវូដី  ១៩ បាន បង្វ្ររ ការ ចាប ់អារម្ម- 
ណ ៍អ្នក មាន ធនធាន ខ្លះ  ឱ្រយមក បណា្តាក-់ 
ទុន លើ ការចិញ្ចឹម ត្រចៀកកាំ » ។

បើតាម លោក និមល ការវិនិយោគ 
លើ  ការចញិ្ចមឹ សត្វ ត្រចៀកកា ំប្រសនិបើ 
មាន ផ្ទះ ស្រប់ គ្រ អាច ចំណាយ ប្រក់ 
ចាប់ ពី ជាង ១មុឺន ដុលា្លារ ឡើងទៅ ក្នុង 
ការ រៀបចំ ប៉ុន្ត្រ ប្រសិន បើ មិន មាន ផ្ទះ 
ដោយ ត្រូវ ស ង់ផ្ទះ ថ្មី គ្រ អាច ចំណាយ 
ចាបព់ ី៣,៥ មុនឺ ដលុា្លារ ឡើងទៅ សម្រប ់ 
ផ្ទះ ដ្រលមាន ទំហំ ៥x២០ម៉្រត្រ ។

កន្លង មក ក្រសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាប្រមាញ ់
និង ន្រសាទ បាន ដាក់ សំណើ ទៅ រដា្ឋាភិ-
បាល  ចិន ដើម្របី នំាច្រញ ផលិតផល កសិ- 
កម្ម មួយ ចំនួន ដោយផ្ទាល់ ទៅ ទីផ្រសារ 
របស់ ចិន ដ្រល មាន ដូចជា ទឹកមាត់- 
ត្រចៀកកា ំផ្ល្រ មៀនប៉្រលនិ ម្រច ទរុ្រន 
ក្រូចត្លុង ជាដើម ៕ LA

សកម្ម ភាព របស់ កេមុ បុគ្គលិក  នេ  កេមុហុ៊ន កេច្នេ ផលិត   ផល ពី ទឹកមាត់ តេចៀកកំា  កំពុង 
សមា្អាត សមេបុក តេចៀកកំា  មុន នឹង យក ទៅ ដាក់ លក់ ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន 

តមេវូការផលិតផលក្នងុសេកុកំពុងកើនឡើងវិញជាបន្តបនា្ទាប់
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ទិន្នន័យទីផេសារមូលបតេកម្ពុជា
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,940 10,940 10,980 10,920

2 GTI 4,300 4,220 4,300 4,220

3 PAS 13,620 13,620 13,620 13,500

4 PEPC 3,140 3,150 3,150 3,110

5 PPAP 14,800 14,900 14,900 14,800

6 PPSP 2,010 2,010 2,010 2,000

7 PWSA 6,900 6,900 6,900 6,880

កាលបរិច្ឆ្រទ: ថ្ង្រទី ១៧ ែខវិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០២១ 



ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ែខ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ការនំាចេញសមេបកកង់បានផ្តល់ក្តីសងេឃឹមដល់អ្នកដំាដុះនិងវិនិយោគក្នងុសេកុ
នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នពំេញៈ អ្នក ជនំាញ បាន អះអាង ថា 
ការ ចាប់ ផ្តើម នាំ ចៃញ សាក លៃបង នូវ 
ផលិតផល សមៃបក កង់ រថយន្ត របស់ 
កៃុម   ហ៊ុន Cart Tire Co., Ltd ទៅ 
ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ គឺ ជា ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម 
ទីផៃសារ និង បាន   ផ្តល់ នូវ ទំនុក ចិត្ត និង 
លំនឹង ដល់ អ្នក ដាំដុះ និង វិនិយោគដំ-
ណាំ កៅស៊ូ ក្នុង សៃុក  បាន មួយ កមៃិត។

កៃុមហ៊ុន Cart Tire Co., Ltd ថ្មីៗ 
នៃះ បាន ធ្វើ ការ  នាំ ចៃញ សាកលៃបង នូវ 
សមៃបក កង់ រថយន្ត ជា លើក ដំបូង ទៅ 
លក់ នៅ ទីផៃសារ អន្តរ ជាតិ ។  Cart Tire 
Co., Ltd គឺ ជា បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់ កៃុម- 
ហ៊នុ Sailun International Hold-
ing (Hong Kong) Co., Ltd ដៃល 
ជា កៃុមហ៊ុន ចុះ បញ្ជី នៅ បៃទៃស ចិន។

លោក ម៉ៃន សភុក្ត ិបៃធាន កៃមុ ហ៊នុ 
វនិយិោគ សភុក្ត ិនកីា ដៃល ជា កៃមុហ៊នុ  
ដាដំុះ នងិ នា ំចៃញ កៅស៊ ូបៃបភ់្នពំៃញ-  
បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី ២១ ខៃ វិច្ឆកិា ថា ការ នំា- 
ចៃញ សមៃបក កង ់រថយន្ត ដៃល ផលតិ ព ី
ជរ័ កៅស៊ ូ នៅ ក្នងុ សៃកុ  របស ់កៃមុហ៊នុ 
Cart Tire Co., Ltd កាល ព ីពៃល ថ្មីៗ  
គ ឺជា សញ្ញា ល្អ មយួ សមៃប ់អ្នក នៅ ក្នងុ 
វិស័យ កៅស៊ូ កម្ពុជា ដោយ វា នឹង ជួយ  
ឱៃយ អ្នក ដាដំុះ នងិ វនិយិោគ មាន សងៃឃមឹ 
ថា  ទីផៃសារ នៃះ នឹង មាន ភាព ល្អ បៃសើរ 

ខណៈ កន្លង មក ជរ័ កៅស៊ ូកម្ពជុា ភាគ- 
ចៃើន តៃូវ បាន នំា ចៃញ ទៅ លក់ នៅ 
ទីផៃសារ កៃ បៃទៃស ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «វា បង្ហាញ ពី ចំណុច 
ចាប ់ផ្តើម ដ ៏ល្អ  ហើយ អ្នក ដា ំកៅស៊ ូនៅ 
កម្ពុជា នឹង មាន ភាព កក់ កៅ្តៅ ពៃះ 
កន្លង មក ទិន្នផល កៅស៊ូ កម្ពុជា តៃូវ 
បាន នា ំចៃញ ស្ទើរ តៃ ១០០ភាគ រយ ។ 
នៅ ពៃល មាន កៃុមហ៊ុន មក វិនិយោគ 
កៃច្នៃ ជ័រកៅស៊ូ ទៅ ជា ផលិត ផល 
សមៃច គឺ ជា ការ ល្អ ណាស់»។

លោក លើក ឡើង ទៀត ថា កៃមុហ៊នុ 
Cart Tire Co., Ltd នងឹ ចលូរមួបៃមលូ  
ទិញ ផលិត ផល កៅស៊ូ ពី បៃជា កសិករ 

បាន មួយ ចំណៃក ។ 
អន ុបៃធាន សភា ពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 

លោក លឹម ហៃង  និយាយ ថា នៃះ ជា 
របត់ ថ្មី មួយ ទៀត របស់បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃល មាន ផលតិ ផល ថ្មីៗ  កានត់ៃ ចៃើន 
សមៃប ់នាចំៃញ ទៅ ទផីៃសារ អន្តរជាត។ិ 
តាម ផៃនការ  កៃមុហ៊នុ នៃះ នងឹ នា ំចៃញ 
កង ់រថយន្តទៅ ទផីៃសារ បៃទៃស ជាចៃើន 
លើ ពិភព លោក ពិសៃស ទីផៃសារ សហរដ្ឋ-  
អាមៃរិក  និង អឺរ៉ុប។ លោក បៃប់ ទៀត 
ថា អ្វី ដៃល ជា លក្ខណពិសៃស បំផុត 
របស់ កៃុមហ៊ុន នៃះ គឺ ការ បៃើបៃស់ 
ផលិតផល ជ័រ កៅស៊ូ ក្នុង សៃុក ១០០ 
ភាគរយ ខណៈនៅ ពៃល រោងចកៃ នៃះ 

ដណំើរការ ពៃញ លៃញ  វា នងឹអាចសៃបូ 
យក ផលតិផល កៅស៊ ូក្នងុ សៃកុ រហតូ 
ដល់ ជិត ៥០ ភាគរយ។

លោក អះអាង ថា៖ «វឌៃឍនភាព របស ់
កៃមុហ៊នុ នៃះ នងឹ មនិ តៃមឹ តៃ ជយួលើក  
តម្កើង កៃរ្តិ៍ ឈ្មោះ ផលិតផល នាំ ចៃញ 
របស ់កម្ពជុា ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ប៉នុ្តៃ ថៃម ទាងំ   
ជួយ  អ្នក វិនិយោគ  និង ដាំ កៅស៊ូ ក្នុង 
សៃុក ទាំង ផ្នៃក ទីផៃសារ  និង តម្លៃ  »។

លោក បន្ថៃម ថា ផលិតផល ដៃល 
សមៃច បាន នា ពៃល នៃះ ក៏ អាច នឹង 
កា្លាយ ជា អ្នក ផ្គង់ផ្គង់ សមៃប់ រោងចកៃ 
ដំឡើង រថយន្ត នៅ កម្ពុជា ដៃលកំពុង 
តៃ កើន ឡើង ជា បន្ត បនា្ទាប់ ។

រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្នុង ខៃ វិច្ឆិកា 
នៃះ បាន អនុម័ត ឱៃយ កៃុមហ៊ុន ចំនួន ២ 
គឺ កៃុមហ៊ុន RMA Automotive 
(Cambodia) Co., Ltd និង កៃុម- 
ហ៊ុន EM Automobile Co., Ltd 
ក្នងុ ការ ចាប ់ផ្តើម វនិយិោគ លើ គមៃង 
បង្កើត រោងចកៃ ផ្គុំ និង ដំឡើង រថយន្ត 
និង គមៃង បង្កើតរោងចកៃ ផ្គុំ ដំឡើង 
គៃឿងចកៃ រថយន្ត សណ្តោង និង រថ-
យន្ត ដឹក ទំនិញ ធុនធ្ងន់  ដៃល គមៃង 
ទាំង ២ មាន ទឹក បៃក់ វិនិយោគ សរុប 
៣៧,៣ លាន ដុលា្លារ។

លោក លឹម ហៃង  បញ្ជាក់ ថា តាម 
រយៈ ការ សមៃច បាន ផលតិ ផល នា ំចៃញ   
ថ្មីៗ ជា បន្ត បនា្ទាប់ នា ពៃល នៃះ  គៃ អាច 

និយាយ ថា ឧសៃសាហកម្ម   កម្ពុជា កំពុង 
ឈាន ទៅ រក ឧសៃសាហកម្ម ធុន មធៃយម 
និង ធំ ជា បណ្តើរៗ ដោយ មិន ពឹង ផ្អៃក  
ទៅ លើ ឧសៃសាហកម្ម ធនុ សៃល (វាយ-  
ន ភណ្ឌ)ទាំង សៃុង ដូច  មុន ទៀត ទៃ។

លោក សុក ចិនា្តៅសោភា អគ្គ លៃខា- 
ធិការ នៃ កៃុម បៃឹកៃសា អភិវឌៃឍន៍ កម្ពុជា 
(CDC)ក្នងុ អឡំងុពៃល ដកឹ នា ំគណៈ- 
បៃតភិ ូCDC ចុះ បពំៃញ ទសៃសនកចិ្ច ដើមៃប ី 
ពិនិតៃយ មើល វឌៃឍនភាព នៃ ការក សាង 
រោងចកៃ របស់ កៃុមហ៊ុន Cart Tire 
Co., Ltd កាល ព ីថ្ងៃទ ី១ ខៃ កក្កដា ឆ្នា ំ
២០២១ បាន និយាយ ថា កៃុមហ៊ុន 
Cart Tire Co., Ltd នឹង បញ្ជា ទិញ 
កៅ ស៊ ូក្នងុ សៃកុ ១០០ ភាគរយ សមៃប ់ 
បៃើជា វត្ថុ ធាតុដើម នៅ ក្នុង ការ ផលិត 
សមៃបក កង ់យានយន្ត ដោយ នៅ ឆ្នា ំទ១ី 
កៃុមហ៊ុន នឹង តៃូវ ការ កៅស៊ូ បៃមាណ 
៥០ ០០០តោន ហើយ នៅ ឆ្នាំទី ៥ 
តមៃូវ ការ នឹង កើន ឡើង ដល់ ១៥០- 
០០០ តោន ស្មើ នឹង បៃមាណ ៤៣ 
ភាគរយ នៃ ផលិតកម្ម កៅស៊ូ ក្នុង សៃុក 
សរុប ឆ្នាំ ២០២០។

កាល ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២១ កៃុម ហ៊ុន  
Cart Tire Co., Ltd   បោះ ទនុវនិយិោគ  
ក្នុង ទឹក បៃក់  ៣៥០ លាន ដុលា្លារ នៅ 
ក្នងុតបំន ់សៃដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស ឈលី ូជាន 
ពចុាយ កៃងុបាវតិ ខៃត្ត សា្វាយរៀងដើមៃប ី
ផលិត កង់ រថយន្ត ៕ LA

ឧសេសាហកម្ម ផលិត កង់ រថយន្ត របស់ កេមុហុ៊ន Cart Tire Co., Ltd។ រូបថត សហ ការី

តពីទំព័រ ១...១៣២ ០១៣ 
នាក់, ថ្ងៃ ទី ២ ចំនួន ៣៣២- 
៨៧៥ នាក់ និង ថ្ងៃទី ៣ ចំនួន 
៤៤៥ ២៦២ នាក់។

យោង តាម កៃសងួ   គោល ដៅ 
ទៃសចរណ៍ សំខាន់ៗ  រួម មាន 
រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ១៩៩ ៨៣៥ 
នាក់ , សៀមរាប ១១៨ ១៤៦ 
នាក់,  ពៃះ សហីន ុ១១១ ៣២២  
នាក់, កំពត ៨៣ ៤៦៦ នាក់, 
កៃប ៧៥ ៨៦៥ នាក់,  ពោធិ៍-
សាត ់៥៣ ៨០៧ នាក,់  បាតដ់-ំ
បង ៣៨ ៦៦៧ នាក់,  កំពង់ស្ពឺ 
៣៧ ៤៦៥ នាក់, មណ្ឌលគិរី 
៣២ ៩៥៧ នាក,់ ខៃត្ត កណា្តោល 
២៧ ២៨០ នាក ់នងិ ខៃត្ត រតន- 
គិរី ២៤ ៥៩៦ នាក់។

រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ទៃសចរណ៍ 
លោក ថោង ខនុ បាន ឱៃយ ដងឹ ថា 
ចនំនួ ភ្ញៀវ ទៃសចរ រយៈ ពៃល ៣ 
ថ្ងៃ បាន ស្ទុះកើន ឡើង   គរួ ឱៃយ កត-់ 
សមា្គាល ់ហើយ ភ្ញៀវ ទៃសចរ សទុ្ធ 
តៃ បង្ហាញ ពី ក្តី រីករាយ ក្នុង ការ- 
ដើរ  កមៃសាន្ត ពិសៃស កៃយ ការ-  
ចាក់ វា៉ាក់ សាំង បៃឆំង នឹង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ បាន ពៃញ លៃញ និង 
សា្ថាន ភាព សង្គម និង សៃដ្ឋកិច្ច 
របស ់កម្ពជុា កពំងុ តៃឡប ់ទៅ រក 
បៃកៃតី ភាព ថ្មី ជា បណ្តើរៗ។

លោក ថោង ខនុ បានថ្លៃងថា  ៖  
«កតា្តៅ ទាំង អស់ នៃះ ស បញ្ជាក់ 
ឱៃយ ឃើញ នូវ ដំណើរ តៃឡប់ ទៅ 
រក បៃកៃត ីភាព ថ្ម ីនងិ ធ្វើ ឱៃយ មាន 
ចរន្ត សៃដ្ឋកិច្ច មាន ដំណើរ ការ 
ឡើង វញិ ពសិៃស សមៃបម់លូ- 
ដា្ឋាន អាជីវ កម្ម និង វសិយ័ ឯកជន 
ដៃល បាន ផ្អាក សកម្ម ភាព នា 
ពៃល កន្លង មក»។

បៃធាន សមាគម ទៃសចរណ ៍
អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក កម្ពុជា លោក 
ធនួ សុណីាន បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
ប៉ុស្តិ៍ ក្នុង ថ្ងៃ ទី ២១ ខៃ វិច្ឆិកា ថា 
កណំើន ភ្ញៀវ ទៃសចរ ដើរ កមៃសាន្ត  
ក្នុងឱកាស ពិធីបុណៃយ អុំទូកឆ្នាំ 
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លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « នៃះ ជា 
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ថ្លៃ លើស   កណំត ់នងិ ការ ថៃរកៃសា 
បរិសា្ថាន  ជា ដើម ៕  LA
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ការដ្ឋានផ្លវូល្បឿនដ៏ធំដោយគ្អាចមើល
ឃើញអកស្រចនិនៅលើតក្ទ់រ័នងិម៉ាសុនី
ធុនធ្ងន់ដទ្ទៀតនៅទីនោះ។ផ្លូវន្ះគឺជា
ផ្នក្មយួន្គនំតិផ្ដចួផ្ដើមខស្្កវ្ាត់នងិផ្លវូ
របស់ចិនដ្លផ្ដល់មូលនិធិដ៏ធំទៅឱ្យ
គម្ងហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងទ្វីប
អាសុីនិងអា្រហ្វិក។
ការពិតន្ការប្កួតប្ជ្ងជាសកល

រវាងសហរដ្ឋអាមរ្កិនងិបទ្ស្ចនិដល្
ជាគោលការណ៍ចមប្ងន្គោលនយោបាយ
ការបរទ្សរបស់លោកចូប្ដិនបានជះ
ស្មោលទៅលើទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់
លោកប្ល៊នីក្ននៅទ្វបីអា្រហ្វកិ។៣ថ្ង្ដបំងូ
ន្ការធ្វើដណំើររបស់លោកប្ល៊នីក្នគពឺោរ-
ព្ញទៅដោយការរំឭកអំពីការកើនឡើង
ន្ឥទ្ធិពលរបស់ទីក្ុងប៉្កាំងនៅលើទ្វីប
ន្ះរួមជាមួយនឹងសូចនាករមួយចំនួនន្
ការចុះខ្សោយន្ឥទ្ធិពលរបស់អាម្រិក។

នៅក្នងុសនុ្ទរកថានៅទកី្ងុអាប៊ចូាកាលពី
ថ្ង្សកុ្លោកប្លកីន្បានគសូបញ្ជាក់អពំី
ចក្ខវុសិយ័របស់រដ្ឋបាលលោកបដ្និសមប្់
ទ្វបីអា្រហ្វកិដល្លោកបាននយិាយថានងឹ
រួមបញ្ចូលកិច្ចសហប្តិបត្តិការជិតស្និទ្ធ
ដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យ ទប់ស្កាត់
ជំងឺរាតត្បាតនិងបន្ថយល្បឿនន្ការប្-
ប្ួលអាកាសធាតុ។
នៅក្នុងសរមួយដ្លទទួលស្គាល់ការ

បក្តួបជ្ង្ជាមយួចនិនៅអា្រហ្វកិប៉នុ្ត្
ព្យាយាមបនា្ទាបបញ្ហាន្ះលោកប្ល៊ីនក្ន
បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាម្រិកនឹង
បញឈ្ប់ការចាត់ទកុទ្វបីអា្រហ្វកិគន្់ត្ជា
កនូអកុក្នងុការបក្តួបជ្ង្ជាមយួមហ-
អំណាចផ្ស្ងទៀតទ្។
លោកនិយាយថា៖ «ជាច្ើនដងព្ក

ហើយដ្លបណា្តោប្ទ្សន្ទ្វបីអា្រហ្វកិ
ត្ូវបានចាត់ទុកជាដ្គូក្មបង្គាប់ ឬ
អាក្ក់ជាងន្ះជាជាងដ្គូស្មើគា្នា»។
លោកបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមរ្កិ«ជឿជាក់
យា៉ាងមតុមំថាវាដល់ពល្ដល្ត្វូបញឈ្ប់
ការចាត់ទុកទ្វបីអា្រហ្វកិជាប្ធានបទន្ភូមិ-
សស្ត្នយោបាយហើយចាប់ផ្តើមចាតទ់កុ
ជាអ្នកចូលរួមភូមិសស្ត្នយោបាយដ៏
សំខាន់ដ្លពួកគ្បានប្កា្លាយ»។
ថ្លង្នៅក្នងុសន្នសិទីសរពត័ម៌នកាលពី

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ជាមួយរដ្ឋមន្ត្ីការបរទ្ស
នីហ្ស្រីយា៉ាលោកជ្ហ្វ ្រហ្វី អូនីយា៉ាម៉ា
លោកប្ល៊ីនក្នបាននិយាយនៅក្នុងការ-
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីឥទ្ធិពលរបស់
ទីកុ្ងប្៉កំាងថាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអា-

មរ្កិគឺ«មនិម្នអពំីប្ទស្ចនិឬភាគទីី៣
ផ្ស្ងទៀតនោះទ្។វាគឺអំពីទ្វបីអា្រហិ្វក»។
ប៉ុន្ត្លោកអូនីយា៉ាម៉ាហក់ដូចជាមិន

ប្កាន់ទៅនឹងការប្កួតប្ជ្ងនោះទ្។
លោកនយិាយថា៖«ទាកទ់ងនងឹការប-្

កួតប្ជ្ងរវាងសហរដ្ឋអាម្រិកនិងចិន
នៅក្នងុទ្វបីអា្រហ្វកិខ្ញុំមនិចង់នយិាយត្ពី
រឿងអាក្ក់ទ្។ប៉ុន្ត្ព្លខ្លះវាគឺជារឿង
ល្អសមប្់អ្នកបស្និបើអ្នកជាកនូកម្ុដំ៏
សស្់ស្អាតហើយអ្នករាល់គា្នាផ្ដល់បណា្តោការ
ដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នក។ដចូ្ន្ះអ្នកយកអ្វីដ្ល
អ្នកអាចយកបានពីពួកគ្ម្នាក់ៗ »។
ទីក្ុងប៉្កាំងបានធ្វើវិនិយោគហ្ដ្ឋា-

រចនាសម្ពន័្ធធៗំ នៅក្នងុបទ្ស្នហីស្រ្យីា៉ា
ដ្លរួមទាំងការវិនិយោគទឹកប្ក់ចំនួន
៧,៥ពាន់លានដលុា្លារចាប់តាងំពីឆ្នា២ំ០១៨
មក។កាលពីខ្មនុឯកអគ្គរដ្ឋទតូចនិប្ចាំ
បទ្ស្នហីស្្រយីា៉ាបាននយិាយថាទកី្ងុ
ប៉ក្ាងំគង្នងឹចាប់ផ្តើមបើកធនាគារនៅ
ក្នុងប្ទ្សន្ះនាព្លឆប់ៗ ខាងមុខ។
អ្នកវិភាគបាននិយាយថាការខិតខំ-
ប្ឹងប្ងន្ះគឺដើម្បីធ្វើសមហរណកម្ម
ប្ទ្សន្ះបន្ថ្មទៀតទៅក្នុងប្ព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្ទ្សចិន។
លោកប្ល៊ីនក្នហក់ដូចជាបានទទួល

ស្គាល់មយួផ្នក្នវូការលើកឡើងរបស់លោក
អនូយីា៉ាម៉ាអពំីការបក្តួបជ្ង្ដ៏មនអត្ថ-
បយ្ោជន៍ដោយនយិាយថាការវនិយិោគ
ហដ្្ឋារចនាសម្ពន័្ធរបស់សហរដ្ឋអាមរ្កិនៅ
ក្នងុទ្វបីអា្រហ្វកិអាចបង្កើតឱយ្មន«ការប-្
ណាំងទៅកាន់កំពូល»៕

ឥទ្ធពិលរបស់ចិនបង្ហាញនៅក្នងុដំណើរ
ទស្រសនកិច្ចនៅអា្រហ្វកិរបស់លោកប្ល៊នីក្រន

លោកស្រា ីរដ្ឋមន្ត្រា ីការបរទ្រាស ស្រាណ្រាហ្គាល់ Aissata Tall (សា្ដា)ំ និង លោក អានតូនី ប្ល៊នីក្រាន  ថ្ល្រាង  ក្នងុ សន្នសីិទកាស្រាត កាលពីថ្ង្រាទី២០ វិច្ឆកិា។ AFP



ហ៊ីម រដ្ឋា

ចិន និង អាមេរិក ជា បេទេស ២ ផេសេង- 
គ្នា ពតិ មេន ប៉នុ្តេ ស្ថតិ កេម បេពន័្ធ អន្តរ- 
ជាតិ តេ ១ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ បេព័ន្ធ នោះ គឺ 
បេព័ន្ធ របស់ អង្គការ សហបេជាជាតិ។ 
នេះ  បើ តាម ការ លើកឡើង របស់ លោក 
ឈនី កាង (Qin Gang) ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ 
ចិន បេចាំ សហរដ្ឋអាមេរិក។ 

ថ្លេង ក្នងុ កម្មវធិ ីមយួ កាល ព ីថ្ងេ ពេហសេបតិ៍ 
របស ់វទិេយាស្ថាន Brookingsដេលជាស្ថា-
ប័ន សិកេសា សេវជេវ គោល នយោបាយ 
ការ បរទេស មយួ នៅ អាមេរកិលោក  ឈនី 
បាន និយាយ ថា សេប ពេល ដេល  ចិន  
រកី លតូលាស ់ធធំាត ់ជា លដំាបព់ភិពលោក  
កំពុង តេ ចោទ ជា សំណរួ ថា ការ រកី លតូ- 
លាស ់ នេះ អាច ជះ ឥទ្ធពិល បេប ណា ខ្លះ 
ទៅ កាន់ សណា្ដាប់ធា្នាប់ អន្តរជាតិ? 

លោក ក ៏បាន បញ្ជាក ់ថា ចនិ ជា បេទេស 
សេឡាញ ់សន្តភិាព ហើយ ចនិ ក ៏ជាបេទេស  
លើក កម្ពស ់សទិ្ធ ិមនសុេស  ហើយ បន្ថេមព ី 
លើ នេះ ទៅ ទៀត ចនិ ក ៏ជា បេទេស មយួក្នងុ  
ការ ជួយ អភិវឌេឍ ពិភពលោក  និង ដោះ-
សេយ បញ្ហា ពិភពលោក ដូច ជា  វិបត្តិ 
កវូដី ១៩ នងិ វបិត្ត ិអាកាសធាត ុជា ដើម។ 
លោក ទូតមួយ នេះ បាន បន្ត ថា ចិន ជាអ្នក-  

ជយួ ជេមជេង សណា្ដាប ់ធា្នាប ់ពភិពលោក  
យា៉ាង សសេកសសេ ំតាម រយៈ ការ ចូល- 
រួម  របស់ អង្គការ អន្តរ រដា្ឋាភិបាល នានា 
និង ជា ភាគី នេ សន្ធិសញ្ញា  និង ឯកសរ 
ផ្លូវ  ចេបាប់ នានា សរុប ចំនួន ៦០០។ 

«ចនិ មនិមេន ផ្នេក មយួ នេ បញ្ហា ពភិព- 
លោក នោះ ទេ តេ ជា ផ្នេក មយួ នេ ដណំះ- 
សេយ»។ នេះ ជា ការ លើកឡើង របស់ 
លោក  ឈីន។ 

លុះ ចលូ មក ទនំាកទ់នំង រវាង អាមេរកិ 
និង ចិន លោក ឈីន ក៏ ទទួល ស្គាល់ 
ផង  ដេរ ថា ទំនាក់ទំនង រវាង បេទេស ទាងំ 
២កំពុង តេ ស្ថិត ក្នុង ភាព ស្មុគស្មាញ  
និងស្ថិត  ក្នុង ស្ថានភាព ដ៏ លំបាក នៅ 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កេយ នេះ។

ស្ថានភាព ដ៏ ស្មគុស្មាញ នេះ ហើយ ធ្វើ- 
ឱេយ មាន ការ ពេួយបារម្ភ ពី សំណាក់ ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ នានា ក៏ ដូច ជា  អង្គការ សហ- 
បេជា ជាត ិថា ពភិពលោក កំពុង តេ ឈាន 
ទៅ រក ការ ចេក បេព័ន្ធ ជា ២ដាច់ ពី គ្នា។ 
លោក  ឈីន ក ៏ទទលួ ស្គាល ់អពំ ីការពេយួ- 
បារម្ភ មយួ នេះផង ដេរ។ អាសេយ័ ហេត-ុ 
នេះ ហើយលោក ក ៏អំពាវនាវ ឱេយ ខាងអា- 
មេរិក រួម គ្នា ដោះសេយ បញ្ហា បេឈមនានា 
ជាមួយ ចិន។ 

ខាង  អាមេរិក ចេើន តេ យល់ ឃើញ ថា 

ចនិ កពំងុ តេ បង្កើន សកម្មភាព គរំាមកហំេង- 
នានា នៅ តាម ចំណុច ក្ដៅ នេ ភូមិសស្តេ 
នយោបាយ ដចូ ជា នៅ ចេក សមទុេ តេវា៉ាន ់
នៅ តបំន ់សមទុេ ចនិ ខាង តេបងូ នងិ សមទុេ 
ចនិ ខាង កើត។ លើស ព ីនេះ ទៅ ទៀតអាមេ- 
រកិ តេងតេ បង្ហាញ ព ីក្ដ ីពេយួ បារម្ភ ចពំោះ 
បញ្ហា ហុងកុង ទីបេ សីុនជំាង  ជាដើម។

បន្ថេម ព ីនេះ កាល ព ីសបា្ដៅហ ៍មនុ មន្តេ ី
អាមេរកិ នានា តេងតេ បង្ហាញ ព ីគោល- 
ជហំរ ថា អ្វ ីដេល អាមេរកិ  បាន ធ្វើ ទៅលើ  
ចិន  នា ពេល កន្លង ទៅ គឺ ធ្វើ ឡើង ដើមេបី 
ការពារ សណា្ដាប់ធា្នាប់ អន្តរជាតិ បេកប- 
ដោយ ការ គោរព ចេបាប់។ 

ពាកព់ន័្ធ នងឹ បញ្ហា នេះ ដេរ លោក  ឈនី 
បាន និយាយ ថា៖ «អាមេរិក មិន ដេល 
បញ្ជាក ់  ចេបាស ់ទេ ថា ចេបាប ់នោះ ជា ចេបាបអ់្វ ី 
នោះ ទេ»។ 

លោក បាន បន្ថេម ថា៖ «បើ តាម ទសេសនៈ 
របស ់យើង [ចនិ] មាន តេ បេពន័្ធ អន្តរជាត ិ
១ប៉ណុ្ណោះ នៅ លើ ពភិពលោកបេពន័្ធនោះ  
គឺបេព័ន្ធ ដេល មាន អង្គការ សហបេជា - 
ជាត ិនៅ ចណំចុ ស្នលូ។ មាន តេ សណា្ដាប-់ 
ធា្នាប ់អន្តរជាត ិ១ ប៉ណុ្ណោះ ហើយ សណា្ដាប ់ 
ធា្នាប ់នោះ  គ ឺស្ថតិ កេម ចេបាប ់អន្តរជាត។ិ 
ហើយ ពិភពលោក មាន សំណុំ នេ ចេបាប់ 
មយួ ប៉ណុ្ណោះ ដេល ចេបាប ់នោះ ជា បញ្ញត្ត ិ

មូលដា្ឋាន ក្នុង ការ គេប់គេង ទំនាក់ទំនង 
អន្តរជាតិ ដេល ផ្អេក តាម គោលបំណង 
និង គោលការណ៍ នេ ធម្មនុញ្ញ អង្គការ 
សហ បេជាជាតិ។ កិច្ចការ អន្តរជាត ិគួរ 
តេ ដោះសេយ តាម រយៈ កចិ្ច ពគិេះយោ- 
បល់ហើយ ពហុភាគី និយម ពិត បេកដ  
តេូវ តេ អនុវត្ត»។ 

កេ ព ីនេះ លោក ឈនី ក ៏បាន បង្ហើប 
ព ីខ្លមឹសរ មយួ នេ ជនំបួ រវាង លោក បេធា- 
នាធិបតី ចិន សុី ជីនភីង និង លោក ចូ 
បេដិន បេធានាធិបត ីសហរដ្ឋអាមេរិក 
ផង ដេរ។

ក្នងុ នោះ ដេរ អ្វ ីដេល ចាប ់អារម្មណ ៍នោះ 
គឺលោក សុី នៅ តេ ស្វាគមន៍ អាមេរិក 
ជានចិ្ច ក្នងុ ការ ចលូ រមួ ជាមយួ គនំតិ ផ្ដចួ- 
ផ្ដើម ខេសេ កេវាត ់ នងិ ផ្លវូ (BRI)។ បន្ថេម 
ព ីលើ នេះ លោក ក ៏ស្វាគមន ៍លើ ការ បនេសុ ី 
និង ការ បំពេញ បន្ថេម ឱេយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ 
មក រវាង គំនិត ផ្ដួចផ្ដើម BRI និង គំនិត 
ផ្ដចួផ្ដើម កសង ពភិពលោក ឡើង វញិ ឱេយ 

បេសើរ  (B3W) ដេល ជា គំនិតរបស់  
រដ្ឋការ លោក បេដិន ផ្ទាល់ តេ ម្ដង។

ទាកទ់និ នងឹ កចិ្ចបេជុ ំរវាង លោក បេដនិ 
និង លោក សុី លោក  ជេក ស៊ូលីវា៉ាន 
(Jake Sullivan) ទបីេកឹេសា របស ់លោក  
បេដនិ ទទលួ បន្ទកុ ផ្នេក សន្តសិខុ ជាតកិ ៏ 
បាន លើកឡើង ផង ដេរ ថា មេដឹកនាំ 
មហាអំណាច ពិភពលោក ទំាង ២ បាន 
ទទលួ ស្គាល ់ថា លោក ទាងំ ២ មានការ-
ទទួលខុសតេូវ ខ្ពស់ ចំពោះ ស្ថិរភាព 
ពិភពលោក។ 

លោក ស៊ូលីវា៉ាន ក៏ បាន និយាយ ក្នុង 
កម្មវិធី ដោយឡេក មួយ របស់ វិទេយាស្ថាន 
Brookings ថា អាមេរិក មិន បំណង 
បេឆំង ចនិ នោះ ទេ តេ ចង ់រៀបច ំឱេយ បេពន័្ធ 
អន្តរជាតិ ទៅ ជា បេព័ន្ធ មួយ ដេល សេរី 
បើក ចំហ និង យុត្តិធម៌ ហើយ អ្វី ដេល 
អាមេរិក ធ្វើ គឺ មិន តេឹម តេ ដើមេបី បេជាជន 
អាមេរកិ ប៉ណុ្ណោះ ទេ តេ ក ៏ដើមេប ីបេជាជន 
ពិភពលោក ទាំង មូល ផង ដេរ៕

ថ្ងេចន្ទ ទី២២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១  ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១១

ទូតចិននៅអាមេរិកៈចិននិងអាមេរិកជាបេទេស២
ផេសេងគ្នាតេស្ថតិនៅកេមបេព័ន្ធអន្តរជាតិតេ១បុ៉ណ្ណោះ

លោក ចូ បៃ ដិន ជួប ពិភាកៃសា ជាមួយ លោក សី៊ ជី នភីង កាលពីថ្ង ៃទី១៥ វិ ច្ឆកិា  ។ រូប AFP

នាយករដ្ឋមន្តេឥីណ្ឌាលោកមូ៉ឌី
យល់ពេមលុបចោលចេបាប់កសិកម្ម

ហួន  ឌីណា 

 ញូវដៃលី:  នាយក រដ្ឋ មន្តេី 
ឥណា្ឌា លោក  ណារិន ្រដា   ម៉ូឌី   
(Narendra Modi)  បេកាស 
កាល ពី ថ្ងេ សុកេ ថា  លោក នឹង 
លុប ចោល ចេបាប់ កសិកម្ម ដ៏ 
ចមេូង ចមេស  ដេល បង្ក ឱេយ 
មាន ការ តវា៉ា ពេញ ១ ឆ្នាំ ពី កសិ- 
ករ រាប់ មុឺន នាក់  និង បង្ក បញ្ហា 
បេឈម យា៉ាង សំខាន់ ចំពោះ 
 រដ្ឋ បាល របស់ លោក ។ 

ការ សមេច ចិត្ត ដ៏  ភា្ញាក់ ផ្អើល 
របស់ លោក ម៉ូឌី    ក្នុង សុន្ទរកថា 
ថា្នាក់ ជាតិ ដេល  ចាក់ ផេសាយ តាម 
ទូរទសេសន៍   ធ្វើ ឡើង មុន ការ- 
បោះឆ្នា ត នៅ ដើម ឆ្នាំ កេយ 
នៅ ក្នុង រដ្ឋ សំខាន់ ៗ  ដូច ជា Ut-
tar Pradesh  និង Punjab  
ដេល ជា រដ្ឋ  ធ្វើ កសកិម្ម សខំាន ៗ់   
និង ជា កន្លេង ដេល គណបកេស 
Bharatiya Janata  របស់ 
លោក ចង់ ទទួល បាន ការ គំទេ ។ 

កសកិរ  ដេល អ្នក បោះឆ្នាត ដ ៏
មាន ឥទ្ធិពល បំផុត មួយរ បស់ 
បេទេស ឥណា្ឌា  បាន បោះ ជរំនំៅ 
ជាយ កេុង  ចាប់ តាំង ពី ខេ វិច្ឆិកា 

ឆ្នាំ មុន  ដើមេបី ទាមទារ ឱេយ ដក 
ចេបាប់ នេះ ដោយ បារម្ភ ថា  វា នឹង 
កាត ់បន្ថយ បេក់ ចំណូល របស់ 
ពួក គេ យា៉ាង ខា្លាំង ។  លោក នា- 
យក រដ្ឋ មន្តេី  ជំរុ ញ ឱេយ កេុម បាតុ- 
ករ តេឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ  ប៉ុន្តេ 
កសិករ និយាយ ថា  ពួក គេ នឹង 
នៅ ដដេល រហូត ដល់ ចេបាប់ តេូវ 
បាន បាត់ បង់   ក្នុ ង ខេ ធ្នូ នៅពេ ល 
ដេល សភា បើក អង្គ បេជុ ំ រដវូ រង 
របស់ ខ្លួន ។ 

 លោកម៉ូឌី    និយាយ  ក្នុង  ពេល  
ថ្លេង  សុន្ទរកថា   ថា  ៖ «  ខណៈ-  
ពេល  សុំ ទោស  ដល់  បេទេស  
ជាត ិ ខ្ញុ ំ ចង ់  នយិាយ  ដោយ  ស្មាះ  
អស់  ពី  ចិត្ត  និង  បរិសុទ្ធ  ថា  
បេហេល  ជា  មាន   អ្វ ី មយួ  ខ្វះ ខាត  
ក្នុង  ការ  ខិត ខំ  របស់  យើង  ដេល  
យើង  មិន  អាច  ពនេយល់  ការ ពិត 
  ដ ល់  បង ប្អូន  កសិករ  របស់  យើង  
មួយ  ចំនួន  បាន » ។   

 លោក ម៉ឌូ ី  បាន ធ្វើ ការ ការពារ  
ជា  យូរ  មក  ហើយ  នូវ  ចេបាប់  ដេល  
អនុម័ត  កាល   ពី   ខេ  កញ្ញា  ឆ្នាំ  មុន  
ដេល  ជា  ការ   ចាំ បាច់  ដើមេបី  ធ្វើ  
ទំនើប កម្ម វិស័យ  កសិកម្ម  របស់  
បេទេស  ឥណា្ឌា ៕ 
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រ័ត្ន សុជាតា   

ភ្នំពេញៈ ជិត ២ទសវត្សរ៍  
មកហើយ ដ្ល ឡានអង្គរ  ជា 
រថយន្ដ  ប្ើ ថាមពល អគ្គិសនី  
ដំបូង បំផុត  នៅ កម្ពុជា ផលិត 
ដោយ  កូនខ្ម្រ  លោក ញាន 
ផល្លិត  បាន បង្ហាញ  រូបរាង នៅ 
លើ ដង វិថី ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្ញ  
និង មាន សម្ទុះ គាំទ្ ខ្លាំង ។ 

យ៉ាងណាមិញ  បច្ចុប្បន្ន    
បញ្ហា  អ វត្ដមាន នៅលើ ទីផ្សារ 
រថយន្ដ   បាន ធ្វើ ឱ្យ អ្នក ទន្ទឹង 
រង់ចាំ មាន ការ ងឿង ឆ្ងល់ ដោយ 
នា ំគា្នា  សាកសរួនៅ លើ បណា្ដាញ 
សង្គម ហ្វស្ប៊កុ  ពពី្ះ ពកួគ ្
គតិ ថា វា  ជា រឿង សោកសា្ដាយ ដ ៏
ធំ មួយ បើ គម្ង ន្ះ មិន រីក-
ចម្ើន ទៅ មុខ ។ 

 ពី រថយន្ដ   ដំបូង ក្នងុឆ្នា ំ២០០៣ 
រហូតដល់សា្នាដ្  ក្យៗ មក 
លោក  ផល្លិត  បាន សម្ច 
សមទិ ្ធផល ជា ច្ើន ដចូជា  ម៉តូ ូ
ឡាន កងប់ ីឡានក្ងុ ទាងំ ដើរ 
ដោយ អគ្គសិន ីនងិ សឡូា បកូ-
ផ្សំជាមួយបច្ច្កវិទ្យាទំនើប រួម- 
ទាំង  រថយន្ដ វ្ឆ្លាត១គ្ឿង 
ផលិតក្នុង ឆ្នាំ ២០១០។ 

ម៉ូដ្ល រថយន្ដវ្ឆ្លាតមួយ 
ន្ះ   មិន បើក ទា្វារ ឱ្យ អ្នកផ្ស្ង 
ចូល ក្ពី មា្ចាស់ ហើយ ទោះ 
អាច ព្ល ចូល ទៅ អង្គុយ បាន  
វា ប្ប់ ថា អ្នក  មិនម្ន មា្ចាស់  វា 
បើកបរក៏ មិន បាន ។  ព្ល ចង់ 
ច្ញ មកក្ វិញ  វា មិន បើកទា្វារ 
ឱ្យ ច្ញដ្រ  ។ នៅព្ល បិទ ទា្វារ 
ឡាន  ខ្លាងំ ពក្  កវ៏ា ពម្ាន   ថា  កុ ំ
បិទ ទា្វារ ខ្លាំងៗ ព្ក  និង មាន 
បច្ច្ក វិទ្យា ប្ល្កៗ រួមទាំង កុង-
តាក់  បញ្ជា ជា ច្ើន ទៀត ។

លោក ផល្លតិ នយិយ ដោយ 
រីករាយ និង មាន មោទនភាព 

ព្លអង្គុយ ក្នុង រថយន្ដ សា្នាដ្ 
របស ់ខ្លនួ ឯង  ថា ៖ «មាន អ្នកខ្លះ 
សួរ ថា អត់ សា្លាកល្ខអ៊ីចឹង   
ប៉ូលិស  ហៅ អត់ ? ប៉ុន្ត្ កន្លង 
មក  ខ្ញុំ មិនមាន បញ្ហា អី ទ្ មាន 
ត្ ប៉ូលិស  គាត់ ឃើញ លើកដ្ 
ឱ្យជា  សញ្ញា   ក្នុង ន័យ អបអរ 
យើង  វិញ  ព្ះ មួយ ស្ុកខ្ម្រ 
មាន ត្ មួយ» ។ 

ពិតជាគួរឱ្យ សោកសា្តាយ  
បើទោះ កតិ្តសិព័្ទ របស ់លោក លប្ ី
ខ្ទរខ្ទារ  មាន អ្នក អបអរ និង 
កោត សរសើរចាប់  ពី ក្នុង ស្ុក 
ដល ់ កស្្កុ រហតូ មាន ក្មុ-
ហ៊ុន ពី អាម្រិក និង អាល្លឺម៉ង់  
មក ថត ផ្ទាល់ បុ៉ន្ត ្កង្វះ អ្នកវិនិ- 
យោគ ធ្វើឱ្យ គម្ង ន្ះ ជាប់- 
គាំង ។ 

សា្ថាបនិក ឡាន អង្គរ រូបន្ះ  
បាន  ឱយ្ដងឹថា កន្លង មក  ឃើញ 
មាន អ្នកគាំទ្ ច្ើន ប៉ុន្ត្ ពួក-
គាត ់អាកអ់ន ់ចតិ្ត ដោយសារ   ត ្
លោក មិន   ទាន់អាច ផលិត 
សម្ប់ ដាក់   លក់បាន  ។ 

លោក ផល្លិត  ប្ប់  
ភ្នំព្ញ ប៉ុស្តិ៍ អំពី មូល-
ហ្តុ ខកខន ផលិត រថ-
យន ្ដ លក់ លើ ទីផ្សារ ន្ះ  ថា៖ 
«ការសម្ច បាន អ្វីមួយ 
ហើយ គា្មាន អ្នកណា    ចង់ បោះ- 
បង់  វា ពាក់កណា្ដាល ទី ទ្ ។ ខ្ញុំ 
ផ្ទាល ់ក ៏មនិ គតិ   បោះបង ់ដរ្ ។ ខ្ញុ ំ
ចង់ បញ្ជាក់ បងប្អូន ក្នុង ហ្វ្ស-
ប៊ុក ដ្ល អ្នកខ្លះ មិន យល់ និង  
សួរ ថា  ធ្វើ ហើយ ម៉្ច មិន លក់ 
ធ្វើ  បាន ត្ តាំង បាន ត្ អួត» ។ 

លោក បន្ដ ថា៖ «ខ្ញុំ ចង់ ប្ប់ 
ថា  ខ្ញុំ មិនបាន ចង់ អួត អី ទ្ ។ ខ្ញុំ 
គ្ន់ត្ គិត ចង់ បង្ហាញ សា្នាដ្ 
ថា ខ្មរ្ យើង អាច ធ្វើ បាន ។ ប៉នុ្ត ្ 
កតា្តា ចម្បង គឺ យើង មិនមាន 
អ្នកវិនិយោគ ។ បើ ខ្ញុំ មាន លុយ 

គ្ប់គ្ន់ មាន ដើមទុន មាន 
ក្ុមហ៊ុន ណា ច្បាស់លាស់ វិនិ-
យោគ យើង នងឹ ចាបផ់្ដើម ធ្វើ ជា  
ចង្វាក ់ផលតិកម្ម រោង ចក ្ ធ្វើ  វា 
លក់ ជា ទ្ង់ទ្យ ធំ ដូច នៅ 
បណា្ដា ប្ទ្ស  គ្ ដ្រ  មិនឱ្យ 
អ្នកគាំទ្ ខក ចិត្ត ទ្ »។ 

 ទាក់ទង នឹង ខ្វះ អ្នកវិនិយោគ 
ន្ះ លោក បន្ត ការបកស្យ 
ថា ទី១  វា ជា ផលិត ផល ធ្វើ 
ដោយ ដ្ សុទ្ធ។ ដូច្ន្ះ លោក 

មិន អាច ផលិត  ១ថ្ង្ បាន 
៤-១០ គ្ឿង សម្ប់ ការលក់ 
ទ្ ដោយ ខ្លះ ត្ូវ ប្ើ ព្ល រាប់ 
ខ្ រាប់ ឆ្នា ំឯណោះ ។ ទី២ ដោយ -  
សារ  វា ជា រថយន្ដ ធ្វើ ឡើង ដោយ 
ដ ្ទើប វា មនិទាន ់មាន លក្ខណៈ 
ស្ដង់ដាអន្តរជាតិ ។

ជា វិស្វករស្វយ័ សិក្សា ក្នងុ ការ-  
ផលិត រថយន្ដ  សា្ថាបនិក ឡាន 
អង្គរ បាន បញ្ជាកថ់ា ៖ «សខំន ់ 
គឺ ស្ដង់ដា គុណភាព ហ្នឹងឯង 

ពីព្ះ សុវត្ថិភាព អ្នកដំណើរ 
ជាអាទិភាព  ចម្បង ។ យើង ធ្វើ 
លក់ ច្ះ ត្ បាន ហើយ ត្ 
យើង  មិន ចង់ លក់  ព្ះ វា យូរ  
ហើយ មិនចង់ បង្ខំ លក់ របស់ 
ដ្ល មិន មាន ស្ដង់ដា»។ 

ថ្វដីបិ្ត ភាព  ជាកស់្ដង្  រថយន្ដ 
ដ្ល លោក ផលិត  លោក បា ន 
នងិ កពំងុ  បើកបរ ជា រៀងរាល ់ថ្ង ្

ដចូជា ទៅ ហាត ់បណ្ ទៅ 
ខ្ត្ត រហូត ដល់ សៀមរាប 

កោះកងុ កពំត ដោយ មនិមាន 
បញ្ហាអ្វី យ៉ាង ណាក៏ដោយ ក៏   
លោក នៅត្ មិន ចង់ ទាន់ដាក់  
លក់ពួកវា នា ព្ល ន្ះ ដ្រ ។  

លើសពីន្ះ មា៉ាឡ្សុី  ចង់ 
ទិញ រថយន្ដ របស់ លោក យក 
ទៅ តាំង នៅ កាសុីណូ    ដោយ 
ហា៊ាន  ឱ្យ តម្ល្ រាប់ មុឺន ដុលា្លារ ។ 
លោក ផល្លតិ ឱយ្ ដងឹ ថា ដោយ-
សារ  វា ជា សា្នាដ្ ទី១    លោក ចង់ 
ទុក ជា គំរូ មាន រូបរាង ជាក់-
ស្ដ្ង និង ជា ប្វត្តិសាស្្ត នៅ 

ស្ុក ខ្ម្រ ។
ជាង ៥ ឆ្នា ំដោយ គា្មាន  សកម្ម-

ភាព  អ្វី ទាក់ទង   ការផលិត ឬ 
អភវិឌឍ្ លោក  បង្ហើប ឱយ្ ដងឹ ថា៖ 
« ខ្ញុំ មាន បញ្ហា សុខភាព។ ខ្ញុំ 
សម្ក មួយ រយៈ  ដោយ មិន 
បាន  អភវិឌឍ្ អ្វ ីថ្ម ីទ។្  ប៉នុ្ត ្ខ្ញុ ំនៅ 
ត ្បន្ដ ខតិខ ំសវ្ជវ្ ព ីបច្ចក្-
វិទ្យា ថ្មីៗ ។ យើង ហាត់ប្ណ 
បណ្ដើរ ធ្វើការ បណ្ដើរ ពីព្ះ 
ខ្ញុគំង្ បង្កើត យនជនំិះថ្ម ីនងិ   
រក ដ្គូវិនិយោគ បន្ថ្ម» ។ 

លោក  ថា    លោក  មិនត្ឹមត្ 
សមប្ ់យន  ជនំិះលើ គោក   ទ ្
ត្ លោកមាន  ផ្ន ការ ផលិត 
តាក់ សីុ អាកាស   ទូក សូឡា  
ដ្ល   មាន  ន័យថា  យនយន្ដ 
គ្ប់ មធ្យាបាយ ធ្វើ ដំណើរ ទំាង 
ផ្លវូ គោក ផ្លូវ ទឹក និង  អាកាស ។   
លោក បាន សិក្សា ពី ផ្ន្កទាំង 
ន្ះ  មួយ ចំនួន ធំ ហើយ ។

ឆ្លើយតប  គម្ង អ្នកស្នង 
លើ ការ ផលិត សា្នាដ្ ក្នុង ស្ុក  
ន្ះ លោក ផល្លិត បាន បង្ហើប 
ឱ្យ ដឹង  ថា  លោក មាន កូនស្ី 
មា្នាក់  និង កូន ប្ុសមា្នាក់  ដ្ល 
ទំនង  បន្ដ មរតក ន្ះ  ។ 

ប៉នុ្តល្ោក ផល្លតិ  អះអាងថា  
ពកួគន្ៅ ក្មង្ខ្ច ី ដល្ មនិទាន ់
ធ្វើបាន ល្អិតល្អន់ ដូច លោក ទ្ 
ហើយ លោក  ក៏ កំពុង ដុស ខត់ 
ពួកគ្  បន្ថ្ម ។ 

លោក   ថា៖ «ខ្ញុំ  អាយុ ក្ប្រ 
៧០  ហើយ ត្   ច្ើនបុ៉នណា   ក៏ 
ខ្ញុនំៅត្ ព្យាយម ធ្វើ។  បើ ធ្វើ ខ្លនួ- 
ឯង មិនបាន  ក៏  បង្គាប់ ប្ប់ គ្ 
ពីព្ះ   វា នៅត្ ជា បំណង  ខ្ញុំ 
មិន ថា  លទ្ធផល ទៅជាយ៉ាង-
ណា   នៅ ថ្ង្មុខ ក៏ដោយ »។ 

សម្ប់  ព័ត៌មាន  បន្ថ្ម សុំ  
ចលូ ហ្វស្ប៊កុ លោក ផល្លតិ គ ឺ
@nheanphaleok៕ 

ស្ថាបនិកឡានអង្គរបន្ដផែនការរថយន្ដផលិតនៅកម្ពជុា

 លោក ញាន ផល្លតិ ជាអ្នក ផលិត រថយន្ដ មូ៉ដេល អង្គរជា ចេើន 

ស៊េរី រួមទំាង មូ៉តូ រឺុម៉ក និង រថយន្ដ កេងុ។ រូបថត សហការី 

 រថយន្ដ កេងុ របស់ លោក ញាន ផល្លតិ រំលេច មូ៉ដេល Cambodia។ រូបថត សហការី រឺុម៉ក កង់ ៣ សមិទ្ធផល របស់ ស្ថាបនិក ឡាន អង្គរ ។ រូបថត សហការី  លោក ញាន ផល្លតិ ជាមួយ មូ៉តូ អគ្គសិនី ដេល លោក ផលិត ឡើង ខ្លនួ ឯង ។ រូបថត សហការី



សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅកម្ពុជា(AmCham)កាលពីថ្ងេអង្គារ
សប្តាហ៍មុនបនរៀបចំពិធីបេគល់ពានឧត្តមភាពការទទួលខុសតេវូសង្គម
(CSRExcellenceAwards2021)នៅសណ្ឋាគារRafflesHotelLeRoyal
ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើមេបីផ្តល់កិត្តិយសដល់សមាជិក ចំពោះការខិតខំ
បេងឹបេងគួរឱេយកត់សមា្គាល់របស់ពួកគេក្នងុការជួយដល់សង្គម។ជាមួយនឹង
ជំងឺរាតតេបាតដេលនំាមកនូវការលំបកដេលមិនធា្លាប់មាននៅក្នងុឆ្នានំេះ និង
បញ្ហាបេឈមផេសេងទៀតសមាជិកAmCham ចំនួន១៨តេវូបនផ្តល់
កិត្តយិសចំពោះការខិតខំបេងឹបេងលើកិច្ចការទទួលខុសតេវូសង្គម(CSR)
របស់ពួកគេជាពិសេសក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដូចជា
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម។ការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះតេវូបនបេគល់ជូន
កេមុហុ៊នWing,Cellcard និងHyattRegencyជាពិសេសសមេប់
ការរួមចំណេកដ៏ខ្លាងំកា្លារបស់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នងុផ្នេកទំាងនេះ។លោក
AnthonyGallianoបេធានAmChamនៅក្នងុសុន្ទរកថារបស់លោកបន
ថ្លេងថា៖«ជាមួយCSRយើងតេវូតេទទួលស្គាល់អំពីសរៈសំខន់នេការផ្តល់
តេឡប់ទៅកន្លេងដេលយើងធ្វើអាជីវកម្ម។យើងមិនមេននៅទីនេះដើមេបីតេ
រកបេក់ចំណេញនោះទេបុ៉ន្តេយើងនៅក្នងុបេទេសដេលស្វាគមន៍យើងហើយ
យើងតេូវផ្តល់តេឡប់ទៅវិញ។មានអត្ថបេយោជន៍ជាចេើនចំពោះការធ្វើ
អាជីវកម្មនៅក្នងុបេទេសនេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតេពេយាយាមមើលខ្លនួឯង
ក្នងុនាមជា "ពលរដ្ឋខងស្មារតី"ទោះបីជាយើងជាជនបរទេសក៏ដោយ។
ទោះបីជាយើងមិនមេនជាពលរដ្ឋនេបេទេសនេះក៏ដោយ ក៏យើងគួរតេមាន
ស្មារតីដើមេបីតបស្នងឱេយដូចជាពលរដ្ឋដេរ»៕

AmCham ទទួលស្គាល់ កិច្ចខិតខំ ប្រងឹប្រង កិច្ចការ សង្គម CSR ជាមួយនឹង ការផ្តល់ ពានរង្វាន់  

ភោជនីយដ្ឋាន អុ៊យ គុយទាវសខថ្មីស្ថិតនៅលើផ្លូវ
ទន្លេបសក់ផាក កំពុងផ្តល់ជូននូវមុខម្ហបូថ្មីៗ  ដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់
និងការតុបតេងយា៉ាងល្អបេណីតដើមេបីទាក់ទាញភ្ញៀវដេលមក
ទទួលទានអាហារនៅតំបន់កោះពេជេនេរាជធានីភ្នពំេញហើយ
ទទួលបនការអបអរពីសមាជិកនេសមាគមចុងភៅកម្ពុជា 
រួចហើយ។បទពិសោធនេការទទួលទានអាហារនៅ
ភោជនីយដ្ឋានអុ៊យគុយទាវទន្លេបសក់ទទួលបនការគំាទេ
ពីសមាជិកសមាគមចុងភៅដេលបនមកកាន់ភោជនីយដ្ឋាន
សខថ្មីនេះកាលពីថ្ងេអង្គារដើមេបីទទួលទានអាហារពេលពេកឹ
ដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ជាមួយលោកលូម៉េងដេលជាមេចុងភៅនិង
ជានាយកបេតិបត្តិនេកេមុហុ៊នAlmondHospitalityដេល
គេប់គេងយីហោ អុ៊យ គុយទាវ។ បរិយាកាសទទួលទាន
អាហារដ៏មានផាសុកភាពនៅភោជនីយដ្ឋាន អុ៊យ គុយទាវ
ទន្លេបសក់តេវូបនរៀបចំនិងបញ្ចលូការច្នេចេញពីរចនាប័ទ្ម
បេបខ្មេរបុរាណនិងសម័យទំនើបនិងបន្ថេមការតុបតេងបង្អចួ
បេបសហសម័យនេផ្ទះបេបខ្មេរដ៏សេស់ស្អាត។ចំណុចសំខន់
នេការរចនាផេសេងទៀតរួមមានកៅអីដ៏មានផាសុកភាពហើយ
ផេនទីបេទេសកម្ពុជាដេលដក់តំាងក្នុងភោជនីយដ្ឋានតេូវ
បនរៀបចំច្នេបេឌិតដ៏ល្អដើមេបីផេសព្វផេសាយបន្ថេមពីផលិតផល
ក្នងុសេកុតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗដេលជាបេភពនេគេឿងផេសំ
របស់ភោជនីយដ្ឋានអុ៊យគុយទាវ។ភោជនីយដ្ឋានដេលមាន
៣៤កៅអី ដ៏គួរឱេយទាក់ទាញនេះមានទីតំាងស្ថិតនៅផ្លូវ
ទន្លេបសក់ផាកជិះបេហេល១នាទីពីស្ពានឥន្ទធនូកោះពេជេ
ដេលជាទីតំាងដេលមានភាពងយសេលួស្វេងរក។បច្ចបុេបន្ន
ភោជនីយដ្ឋានអុ៊យគុយទាវមាន២សខគឺសខមហាវិថី
កម្ពជុាកេមនិងសខទន្លេបសក់៕

 សាខា អ៊ុយ គុយទាវ ថ្មី ប្ល្រក 
និង ការ រចនាប័ទ្ម ទាន់សម័យ 
ជាមួយ មុខម្ហបូ ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ !

រូប
ថត

ហ
េង
ជីវ
័ន

ph
ot

o
s 

Jo
e 

Cu
rt

in

ថ្ងេចន្ទទី២២ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 



និយ័តករមូលបត្រកម្ពជុា(ន.ម.ក.)និងក្រមុហុ៊នផូសម្រឌា(PostMedia)កាលពីថ្ង្រពុធបានបន្តពង្រងឹភាពជាដ្រគូដើម្របីរួមគ្នាបង្ហាញ
ចំណ្រះដឹងទីផ្រសារមូលបត្រដ្រលកំពុងរីកចម្រើននៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។ ឯកឧត្តម សូ៊ សុជាតិអគ្គនាយកន្រន.ម.ក. និងលោក 
លីត្រស្រងចាងហ្វាងនិងអគ្គនាយកក្រមុហុ៊នផូសម្រឌាបានពិភាក្រសាកិច្ចការមួយចំនួនដ្រលធ្វើឱ្រយភាពជាដ្រគូន្រះកាន់ត្ររឹងមំាដ្រលត្រវូបាន
បង្កើតឡើងក្រមអនុស្រសរណៈន្រការយោគយល់គ្នាដ្រលត្រូវបានចុះហត្ថល្រខាកាលពីខ្រឧសភាឆ្នាំមុន។ភាគីទំាង២បានបង្កើត និង
បោះពុម្ពផ្រសាយដោយជោគជ័យនូវអត្ថបទជាច្រើនដ្រលទាក់ទងនឹងវិស័យដ្រលមានសារៈសំខាន់ចំពោះកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាន្រះ។បនា្ទាប់ 
ពីបញ្ចប់ការពិភាក្រសារយៈព្រល១ម៉ោងឯកឧត្តមសូ៊សុជាតិបានប្រគល់លិខិតថ្ល្រងអំណរគុណជូនចំពោះលោកលីត្រស្រងសម្រប់កិច្ចសហការ
និងគំទ្រក្នងុការចូលរួមផ្រសព្វផ្រសាយអត្ថបទអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពជុាក្នងុទំព័រកាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍៕

និយ័តករមូលបត្រកម្ពជុានិងក្រមុហុ៊នផូសម្រឌាពង្រងឹភាពជាដ្រគូប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ

ធនាគរពាណិជ្ជឈីហ្វ(ខ្រមបូឌា)ម.កកាលពីថ្ង្រទី១៥វិច្ឆកិា
បានបើកសន្នសីិទសារព័ត៌មានស្តអំីពីកម្មវីធីកម្ចីខា្នាតតូចតាមប្រព័ន្ធ
ឌីជីថល«ChiefEasy»នៅសាខាធនាគរឈីហ្វច្របារអំពៅក្នងុ
ខណ្ឌច្របារអំពៅ។លោកសឿង មូ៉រា៉ារិទ្ធប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ធនាគរពាណិជ្ជឈីហ្វបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឡើងនូវផលិតផល
ថ្មីន្រះ គឺដើម្របីផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុាអាចស្នើសំុកម្ចី
ឥណទានខា្នាតតូចបំផុតរហ័សនិងមានសុវត្ថភិាពពីធនាគរពាណិជ្ជ
ឈីហ្វដោយប្រើព្រលត្រឹមរយៈព្រលត្រ១៥នាទីបុ៉ណ្ណោះ តាម
ទូរស័ព្ទដ្រ។វានឹងសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការស្នើសំុកម្ចីបាន
គ្រប់កន្ល្រងគ្រប់ព្រលវ្រលាមិនថានៅកន្ល្រងធ្វើការងរនៅផ្ទះឬនៅ
កន្ល្រងណាក៏ដោយគឺគ្រន់ត្រមានកម្មវិធី AppChiefEasyក្នងុ
ទូរស័ព្ទដ្រ របស់លោកអ្នកជាការស្រច។ កម្មវិធីផ្តល់កម្ចីរហ័សន្រះ
អាចផ្តល់កម្ចីបានរហូតដល់១០០០ដុលា្លារហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
អាចស្នើសំុបានពីគ្រប់មជ្រឈដ្ឋានមិនថាអាជីវករសិស្រសនិស្រសិតនិង
បុគ្គលិកជាដើម។ការស្នើសំុកម្ចីប្របឌីជីថលន្រះគឺពិតជាងយស្រលួ
និងរហ័សម្រនទ្រន៕

ធនាគារឈីហ្វដាក់ឱ្រយដំណើរការកម្មវិធីកម្ចី
ខ្នាតតូច “ Chief Easy” តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល
ប្រកបដោយភាពងាយស្រលួនិងឆាប់រហ័ស
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ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រចន្ទទី២២ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com 



   ឈន ណន

ភ្នំពេញៈ ក្រុម កីឡាករ ប៉្រតង់ 
ជម្រើស ជាតិ កម្ពជុា មិនអាច សាង 
បានសា្នាដ្រ ដើម្របីនំា យក ម្រដាយ 
ពី ការ  ប្រកួត  ជើងឯក ពិភព លោក 
នៅប្រទ្រស អ្រស្រប៉ាញ មក កាន់មាតុ 
ប្រទ្រស ដូច ក្រមុ ជម្រើសជាតិ នារី 
នោះទ្រ ខណៈ ពួកគ្របាន ចាញ់ 
និង ធ្លាក់ច្រញពីការ ប្រកួតទំាង លើ 
វិញ្ញាសា  វាយ យក ពិន្ទ ុនិងជា ក្រមុ  
៣ទល់ ៣នាក់ នោះ។

តាម រយៈការ ប្រកួត ដ្រល ត្រវូ 
បាន ធ្វើ ឡើង   នៅ ក្រងុ Santa 
Susannaនោះ វីរ កីឡាករ សុខ 
ចាន់មាន បាន បង្ហោះ សារ សំុ ទោស  
ដល់ ជន រួមជាតិ តំាង ពី ថ្ង្រទី ១៩ 
ខ្រវិច្ឆកិា បនា្ទាប់ពី រូបគ្របាន ធ្លាក់ 
ច្រញពី ការ ប្រកួតវាយ យកពិន្ទុ 
ដ្រល ជា វិញ្ញាសា វីរ កីឡាការិនី អុ៊ក 
ស្រមំុី ទើប បាន ឈ្នះម្រដាយមាស 
ជូនកម្ពជុា កាលពី ព្រល ថ្មីៗ  នៅ 
ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍  ន្រះ  ដ្ររ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ   មា្ចាស់ ម្រដាយ 
មាស សុខ ចាន់មាន និង មិត្ត រួម- 
ក្រមុ  ថោង ឈឿន, ញ៉្រម បូរ៉ា និង 

សីុន វង់ (បម្រងុ មា្នាក់) ធ្វើបាន 
ល្អ ក្នងុការ ប្រកួត   ៣ទល់ ៣នាក់ 
ដោយបាន ឆ្លង ទៅវគ្គចាប់ពូល 
បនា្ទាប់ពី បាន ចាញ់ ក្រមុ ទុយនីសីុ 
១៣-៧ ឈ្នះអ្រស្តូនី ១៣-៤ 
ឈ្នះមា៉ាឡ្រសីុ ១៣-៣ ឈ្នះ ស្រ- 
ណ្រ ហ្គាល់ ១៣-៤ និងចាញ់ មា៉ារុ៉ក 
១២-១០ ក្នងុការ ប្រកួត វិល ជំុ។

បន្ថ្រម លើន្រះ ការ ទទួលបាន 
ល្រខ ២ ប្រចំា ពូល C ដោយ បាន 
ចាញ់ ក្រមុ កោះមូ៉រីស ១៣-១២  
ត្រ បាន សងសឹក ទុយនីសីុ ១៣-
១១ វិញ នោះ បាន ជួយ ឱ្រយ កម្ពជុា 
ឡើង ទៅ ជួប ក្រមុ ល្រខ ១ ពូល D 
ថ្រ នៅវគ្គ ១៦ ក្រមុ  បុ៉ន្ត្រ ភាពសោក- 
សា្តាយ ក៏បាន កើត ឡើង សម្រប់ 
កម្ពជុា ក្នងុ វគ្គន្រះ ផងដ្ររ។

សម្រប់ ការ ប្រកួត យ៉ាងស្វតិ- 
សា្វាញ នោះ ក្រមុ  កម្ពជុា រកបាន 
ពិន្ទនំុា មុខ ក្រមុថ្រ  ១២-១០  មាន 
ន័យថា កម្ពជុា ត្រវូការ ត្រ ១ពិន្ទុ 
ទៀត ទ្រ នឹង ឈ្នះ  ត្រ ពួកគ្រមិន អាច  
រក បាន។ ផ្ទយុ ទៅវិញ ថ្រ ប្ររ ជា  
អាច រកបាន ៣ ពិន្ទ ុបន្ថ្រម ដើម្របី 
ទមា្លាក់កម្ពជុា ដោយឈ្នះ  ១៣-
១២ យ៉ាង រំភើយទៅវិញ៕

ថ្ង្រចន្ទ ទី២២ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

កេងុ មេនឆេស្ទរ័ : លោក Ole Gunnar Solsk-
jaer នឹង ត្រូវ ដក ច្រញ ពី  តំណ្រង  ជា  អ្នក  ចាត់  ការ 
ក្រមុ បសិាច ក្រហម Manchester United ។ ន្រះ  
បើ  យោង  តាម  ស្រចក្តី  រយការណ៍ ពី បណា្ដាញ 
សារព័ត៌មាន នានា យ៉ាងព្រង ព្រតកាល  ពី  ថ្ង្រ  
សៅរ៍ បនា្ទាប់  ពី ការ  រង  បរជ័យ  យ៉ាង  អាមា៉ាស់ ក្នុង 
លទ្ធផល ៤-១ នៅ ឯ ផ្ទះ របស់ ក្រុម Watford។

លោក Solskjaer បាន ទទួលសា្គាល់ ថា រូប- 
លោក មាន ការ អៀន ខ្មាស យ៉ាង ខ្លាំង ក្រយ ក្រុម 
របស ់ខ្លនួ ចាញ ់ជាលើក ទ ី៥ ក្នងុ ចណំោម ៧  ហ្គ្រម 
ចុង ក្រយ  នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ Premier League 
ខណៈ ដ្រល កាស្រត The Times, The Guard-
ian និង Manchester Evening News បាន 
ផ្រសព្វផ្រសាយ ថា លទ្ធផល ន្រ កិច្ច ប្រជុំ របស់ ក្រុម- 
ប្រកឹ្រសា  ដ្រល ត្រវូ បាន ធ្វើ ឡើង ជា បនា្ទាន ់មយួ ក្រយ 
បរជ័យ នៅ ផ្ទះ របស់ ក្រុម Watford នោះ គឺ 
បញ្ចប់ តំណ្រងគ្រូបង្វឹក សញ្ជាតិ ន័រវ្រស ។

សម្រប ់ការ ផ្ដាច ់កងុ ត្រដ្រល ទើប ចុះ ហត្ថល្រខ 
ថ្មី រយៈ ព្រល ៣ ឆ្នាំ ក្នុង ខ្រ កក្កដា នោះ មាន ស្រចក្ដី  
រយការណ៍  ឱ្រយ ដឹង ថា លោក Solskjaer នឹង 
ទទលួ  កញ្ចប ់ថវកិា ដ្រល ជា សណំង ក្នងុ ចនំនួ  ទកឹ 
ប្រក់  ៧,៥លាន ផោន  ($១០លាន ) ។

តំណ្រង អ្នក ចាត់ ការ ក្រុម នៅត្រ ជា របស់ លោក 
Solskjaer ក្នុង អំឡុង ព្រល សម្រក សម្រប់ 
កម្មវិធី របស់ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ បើ ទោះ ជាមាន ការ 
ចាញ់ នៅ ទឹក ដី ខ្លួន ឯង  ក្រម ថ្វី ជើង របស់ ក្រុម  
Liverpool នងិ Manchester City ក ៏ដោយ  ប៉នុ្ត្រ  
អ្វីដ្រល  កាន់ ត្រ អាក្រក់ ទៀត នោះ បាន កើត មាន 
នៅ ក្នុង កីឡដា្ឋាន  Vicarage Road ខណៈ ដ្រល 
ក្រុម មា្ចាស់ ផ្ទះ  ដ្រល កំពុង យ៉ាប់ ដ្រ រ នោះ អាច សង 

ចពំោះ ការ ទាត ់ប៉្រណាល ់អត ់ចលូ របស ់ខ្លនួ ហើយ 
រក ឃើញ នូវ ជ័យ ជម្នះ យ៉ាង ងាយ ៗ  មិន គួរ ឱ្រយ ជឿ ។

លោក  Solskjaer វ័យ ៤៨ឆ្នាំ បាន ប្រឹង ប្រង 
រហូត  ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម ប្រសើរឡើង ក្រយ ទប់ ទល់ នឹង  
ព្រយុះ ភ្លៀង ន្រ ដំណើរ ផ្លូវ ដ៏ អាក្រក់ នៅ មុន ន្រះ ចាប់- 
តាំង ពី ចូល មក អង្គុយ កៅអី គ្រូបង្វឹក ក្នុង ឆ្នាំ 
២០១៨ ត្រ ការ ធ្លាក់ ទម្រង់ ល្រង ថ្មី ៗ  របស់ ក្រុម- 
Man United កើត មាន បនា្ទាប ់ព ីមាន ការ ចណំាយ 
នូវ ទឹក ប្រក់ ដ៏ ច្រើន សន្ធឹក សនា្ធាប់ នៅ ដើម 
រដវូកាល ដើម្រប ីទញិ កឡីាករ មក រមួក្រមុ ដ្រល មាន 
ដូច ជា Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho 
និង Raphael Varane ជាដើម ដោយ រំពឹង ថា 
នឹង អាចប្រ កា្លាយ ក្រុម ទៅជា ក្រុម ប្រជ្រង ពាន 

ជាលើក ដំបូង តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៣  មក ។ 
ការ រំពឹង ទុក មាន កាន់ ត្រ ខ្ពស់ បនា្ទាប់ ពី មាន 

ដំណើរ ការ អភិវឌ្រឍ ក្រុម កាន់ ត្រ នឹង នរ ឡើង ៗ  ជា 
បន្តបនា្ទាប់ ក្នុង អំឡុង ព្រល ធ្វើ តួនាទី ២រដូវ កាល 
ព្រញ ជាលើក ទី ១ របស់ លោក Solskjaer  
ដោយគ្រូបង្វឹក រូប ន្រះ  បាន ដឹក នាំ ក្រុម បិសាច 
ក្រហម ឱ្រយ បញ្ចប់ ក្នុង ចំណោម ក្រុម នៅ ទី កំពូល 
ទាំង ៤ (Top4) បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ក្នុង តារង ពិន្ទុ 
របស់ Premier League ដ្រល ជា លើក ដំបូង គិត 
តាំង ពី លោក Alex Ferguson ចូល និវត្តន៍ ពី 
ការងា ជាអ្នក ចាត់ ការក្រុម ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៣ ។  

ត្រ យ៉ាងណា លោក Solskjaer ដ្រល មាន   
ភាព ល្របី ល្របញ ដោយសារ បាន ស៊ុត បញ្ចូល ទី ឱ្រយ 

ក្រមុ Man United ឈ្នះ ក្រមុ Bayern Munich 
ក្នុង វគ្គ ផ្ដាច់ ព្រ័ត្រ ន្រ ក្របខ័ណ្ឌ Champions 
League ឆ្នាំ ១៩៩៩ មិន អាច ជួយ ក្រុម ឱ្រយ ឈ្នះ 
ពាន អ្វី ឡើយ  ចាប់ តាំង ពី វិល ត្រឡប់ មក ចូល រួម 
ជាមួយ ក្លិប វិញ ក្នុង នាម ជាគ្រូ បង្វឹក ន្រះ ។ 

កិត្តិនាម ជា វីរបុរស របស់ គត់  ក្នុង នាម ជា  
កឡីាករ មា្នាក ់របស ់ក្រមុ កាល ព ីអតតី  មាន នយ័ ថា 
លោក នៅ ត្រ ទទួល បាន ការ គំទ្រ ពី អ្នក ហ្រហម 
របស់ ក្រុម  ទោះ ជា មាន លទ្ធផល ធ្លាក់ ចុះ នៅ 
ប៉ុនា្មាន ខ្រ ន្រះ ក៏ ដោយ ។

« យើង ល្រង មិន សូវ បាន ល្អ នោះ ឡើយ ។ វគ្គ ទី 
១ គឺ ជា ការ ល្រង ដ៏ អាក្រក់ បំផុត ដ្រល យើង ធ្លាប់ 
បាន ល្រង កន្លង មក ហើយ វា ពិត ជាពិបាក ណាស់ 
សម្រប់ ខ្ញុំ ក្នុង ការ ធ្វើ ការ ពន្រយល់ ថា តើ ហ្រតុអ្វី 
បាន ជា យើង ល្រងប្រប ន្រះ  ? » ។ ន្រះ ជាការ រៀប- 
រប់ របស់ លោក Solskjaer ។

លោក Solskjaer បន្ថ្រម ថា ៖ « ក្ម្រង ៗ  (កូន 
ក្រមុ) នា ព្រល ន្រះ កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ ទតីាងំ ដ ៏អាក្រក ់
បំផុត។ យើង ធ្វើ ឱ្រយ ខ្លួន ឯង និង អ្នក គំទ្រ ខក ចិត្ត ។ 
វា ជា ការ ពិបាក ក្នុង ការ ឈរ ទីន្រះ ហើយ ពន្រយល់ 
រឿង ទាងំ នោះ ត្រ ន្រះ គ ឺបាលទ់ាត ់ហើយ យើង ត្រវូ 
ត្រ ទទួល យក ការ រិះ គន់ សម្រប់ លទ្ធផល ន្រះ » ។ 

អតីត អ្នក ចាត់ ការ ក្រុម Real Madrid លោក 
Zinedine Zidane លោក Brendan Rodgers 
ដ្រល កំពុង ដឹក នាំ ក្រុម Leicester City និង 
គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុ Ajax បច្ចបុ្របន្ន  លោក Erik ten 
Hag កពំងុ ឈាន មខុ គ្រ ក្នងុ ការ មក ជនំសួ តណំ្រង 
លោក Solskjaer នៅ ក្រុម Man United ដ្រល 
ព្រល អ្នក ធ្លាក់ ដល់ ល្រខ  ៧ ដោយ មាន ១៧ ពិន្ទុ 
ក្រយ បញ្ចប់  ១២ ហ្គ្រម  ៕ AFP/VN

Man Utd នឹង ដេញ លោក Solskjaer កេយចាញ់ Watford

លោក Solskjaer របស់ Man Utd មាន ទឹក មុខសេងូតសេងាត់ អំឡុង ការបេកួតទល់នឹង Watford កាលពីថ្ងេសៅរ៍ ។ AFP

កេមុ ប៉េតង់បុរស មិនអាច 
សាង បានសា្នាដេ ដូច កេមុ នារីកេុង បាសេឡូណា: លោក Xavi Her-

nandez បាន ធ្វើ ការ ច្រញ ដំណើរ ដោយ 
ជ័យ ជម្នះ ក្នុង នាម ជាអ្នក ចាត់ ក្រុម អ្នក- 
មាន បុណ្រយ Barcelona កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ 
ខណៈ ដ្រល ការ ស៊ុត ប៉្រណាល់ ទី របស់ 
កឡីាករ  Memphis Depay គ ឺគ្រប ់គ្រន ់
ល្មម ជួយ ឱ្រយ មាន ជ័យជម្នះ លើ ក្រុម គូ 
ប្រជ្រង ក្រុង ជាមួយ គ្នា Espanyol ១-០ 
ពី ការ ប្រកួត នៅ ក្រប ខ័ណ្ឌ La Liga ។

ការ ស៊ុត  ១គ្រប់ ពី ការ ទាត់ បាល់ ពិន័យ 
១១ ម៉្រត្រ របស់កីឡាករ សញ្ជាតិ ហូឡង់ 
Depay   នៅ ដើម វគ្គ ទ ី២ ជយួ ធនា ឱ្រយ ការ 
មក កាន់ ផ្ទះ  នៅទឹក ដី Camp Nou របស់ 
លោក  Xavi បញ្ចប់ ទៅ ដោយ ជ័យ ជម្នះ ។

ត្រ យ៉ាង ណា ក្ដ ីលទ្ធផលប្រប ន្រះ ត្រវូ ត្រ 
កើត មាន ឱ្រយ លឿន  ហើយ មួយ ន្រះ បាន 
ជយួ រកំលិ  ក្រមុ ថ្ម ីរបស ់លោក  Xavi ព ីល្រខ 
៩ ទៅ ល្រខ ៦ ដោយ មាន គមា្លាត ៦ពិន្ទុ ពី 
ក្រម ក្រុម ល្រខ ៤ Atletico Madrid 
ដ្រល ការ ត្រត របស់ កីឡាករ Felipe ជួយ 
ឱ្រយ ឈ្នះ Osasuna ១-០ ក្នុង ផ្ទះ ខ្លួន ឯង  
និង តាម  ៨ពិន្ទុ ពី ក្រយ  ក្រុម ល្រខ ១ 
បណោ្ដាះ អាសន្ន Sevilla ដ្រល ត្រវូ បាន ទប ់
ស្មើ ដោយក្រុម Alaves ២-២ ក្នុង ទឹក ដី 
របស់ ខ្លួន ។  

ជាមយួ គ្នា ន្រះ ក ៏មាន នវូ  អារម្មណ ៍រជំើប- 
រំជួលមិន អាច ប្រក្រក បាន ដ្ររ ក្នុង ការ- 
ប្រកួត នៅ កីឡដា្ឋាន  Camp Nou ដោយ 

មាន អ្នក គំទ្រចូល មើល ដល់ ទៅ  ចំនួន 
៧៤ ៤១៨ នាក់ ដ្រល  ស្ទើរ ត្រ ២ដង ន្រ 
ចំនួន ៣៧ ២៧៨ នាក់ ដ្រល ចូល មក 
ទស្រសនា នវូ ការ ប្រកតួ រវាង ក្រមុ  Barca នងិ 
ក្រុម  Alaves ដ្រល បញ្ចប់ ទៅ ដោយ 
លទ្ធផល ស្មើ ។ 

គ្រូបង្វកឹ របស់ ក្រុម  Barca លោក Xavi 
បាន ប្រប់ ក្រយ ការ ប្រកួត ថា ៖ «ពួក គ្រ 
បាន បង្កើត ភាព រញ៉្រញ៉្រ ឱ្រយ ពួក យើង នៅ 
៥នាទី ចុង ក្រយ ។ យើង គួរ ណាស់ ត្រ 
ឈ្នះ ២-០ ត្រ យ៉ាង ណា ក៏ ជារឿង ល្អ  ក្នុង 

ការ ចាប់ ផ្ដើមផ្រន ការ » ។
នៅ ឯ កន្ល្រង ពិធី បងា្ហោញ ខ្លួន កាល ពី 

សបា្ដាហ៍ កន្លង ទៅ លោក Xavi បាន សង្កត់- 
ធ្ងន់ ពី ការ ចាំ បាច់ ក្នុង ការ ឱ្រយ មាន នូវ វិន័យ 
ក្នងុ ក្រុម ហើយ សូម្រប ីមនុ ការប្រកតួន្រះ ក ៏
មាន បងា្ហោញឱ្រយ ឃើញ នវូ សញ្ញា ន្រ ការ ផ្លាស ់
ប្ដូរ ដ្ររ។ កីឡាករ ទាំង អស់ ដើរ ចូល 
ទៅកាន់ ទីលាន របស់  កីឡដា្ឋាន Camp 
Nou ក្រម ដុំ ផ្រស្រង ពណ៌ ក្រហម  ដោយ 
ក្រុម ទាំង មូល ធ្វើ ដំណើរមក ដោយ ឡាន- 
ក្រុង របស់ ក្លិប ជាមួយ គ្នា ៕ AFP/VN

លោក Xavi មាន ជោគជ័យ  ថ្ងេ បង្ហាញ ខ្លនួ ដំបូង

លោក Xavi របស់ Barca លើកមេដេសរសើរកូនកេមុ អំឡុងការបេកួតទល់នឹង   Espanyol កាល ពីថ្ងេសៅរ៍។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ក្រោយ ព ីបាន គ្រោង មកដុ ន្រោជយ លាភ ី 
កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុា ប្រោចា ំឆ្នា២ំ០២១  រលំង 
បាន ប៉ុន្មាន  សបា្តាហ៍  មក ន្រោះ  កញ្ញា ងិន ម៉ារ៉ាឌី 
ហៅ រ៉ូ ហ្រោសា កំពុង ត្រោៀម ខ្លួន  និង រប់ ចំនួន ថ្ង្រោ   
ថយ ក្រោយ   ដើម្រោបី  ច្រោញ ដំណើរ  ជា តំណាង ឱ្រោយ 
កម្ពុជា សម្រោប់ ការ  ប្រោកួត កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ  
ពិភព លោក ឆ្នាំ ២០២១ លើ ក  ទី ៧០ ។  

កញ្ញា រ៉ ូហ្រោសា   គ្រោង តណំ្រោង ជា កញ្ញាឯក ចក ្កវាឡ  
កម្ពុ ជា ឆ្នាំ ២០២១ សម តាម  បំណង ដ្រោល កើត 
ច្រោញ ពី  ការ ខំ  ប្រោឹង ស្វិតស្វាញ ស្នង តំណ្រោង ជា 
ម្ចាស  ់ មកុដ ន្រោ រជិនី តំណាង  សម្រោស់ ឱ្រោយ កម្ពុជា ពី 
កញ្ញា រ៉្រោត សរី តា ម្ចាស់ មកុដ ឆ្នាំ២០២០ ដើម្រោបី 
ចូល  រួម ប្រោកួត កញ្ញាឯក ចក្ក  វា ឡ ពិភពលោក 
លើក  ទី ៧០ ប្រោចាំ  ឆ្នាំ ២០២១ ដ្រោល នឹង ធ្វើ នៅ    
ទី ក្រោុង អ្រោ ឡា ត  ( Eilat) ប្រោទ្រោសអីុស្រោ អ្រោល 
នៅ  ខ្រោធ្នូ  ខាង  មុខ  ន្រោះ ។ 

កញ្ញា រ៉ូ ហ្រោសា គឺជា ប្រោក្ខភាព ១រូប ដ្រោល  ដាក់ 
ពាក្រោយ  ចូលរួម កម្មវិធី ប្រោកួត កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ  
កម្ពុ ជា ឆ្នាំ  ២០២១ ក្រោយពី  ត្រោៀមខ្លួន១ឆ្នាំ  
មន កម្ពស់ ១,៦៥  ម៉្រោត្រោ វ័យ២២ ឆ្នាំ កើត នៅ 
ភ្នពំ្រោញ ។ កញ្ញា មន  ដើម ទនុ អាជពី ដបំូង ជាតា 
រ ម៉ូ  ដ្រោល និង បទពិសោធ ការងារ សង្គម សិល្រោបៈ 
រយៈព្រោល ៦  ឆ្នាំ គួបផ្រោសំ រូប សម្ផស្រោស សមត្ថភាព 
និង ទ្រោព  កោសល្រោយ  ផង នោះ ទើប-  
ជំរុញ    ឱ្រោយ ទឹកចិត្ត 
ស្រោី   ស្អាត  
រាង តូច 
ច្រោឡឹង - 
មន    សុទិដ្ឋិ-  
នយិម  ខា្លាងំ  ចពំោះ 
លទ្ធ ផល ប្រោកតួ ដណ្តើមយក តណំ្រោង 
កញ្ញា ឯក ចក្ក វាឡ  កម្ពុជា ឆ្នាំ  ២០២១ 
តាំងពី ដាក់ពាក្រោយ ប្រោកួត មកម្ល្រោ៉ះ។ 

ដោយបាន ការត្រោៀមខ្លនួ  ទកុជាមនុ 
១ឆ្នាំ និង ហ្វឹកហាត់ យ៉ាង ជាប់លាប់ 
រយៈ ព្រោល៣ខ្រោ មុន ការ 
ប្រោកួត  គួបផ្រោសំ នឹង 
រូប សម្ផស្រោស- 
សមត្ថភាព-  
និង ទ្រោព-  
កោសល្រោយ នោះ 
ស្រោី ស្អាត កញ្ញា 
ងិន ម៉ា រ៉ា ឌី ហៅ 
កញ្ញា  រ៉ូ ហ្រោសា បាន 
សម្រោច ក្តី ប្រោថ្នា   
ដោយ  កា្លាយជា ម្ចាស់ - 
មកុដ ន្រោ ការប្រោកួត កញ្ញា 
ឯក ចក្ក វា ឡ ក ម្ពុជា  ឆ្នាំ- 
២០២១ ន ដើម ខ្រោ វិច្ឆិកា  ។ 

ខណ ៈ មក ទល់ ព្រោល ន្រោះ នៅ សល់ 
ប្រោមណ ១សបា្តាហទ៍ៀត នងឹ ដល ់ថ្ង្រោ ន្រោ ការ ហោះ 

ហើរ ច្រោញ ដណំើរ ទៅ  ប្រោកតួ លក្ខណៈ អន្តរ ជាត ិន្រោ 
កម្ម វិធី កញ្ញ ឯក ចក្កវាឡពិភព លោក ឆ្នាំ ២០២១ 
របស់ រជិនី សម្រោស់  កម្ពុជា កញ្ញា ងិន ម៉ារ៉ាឌី 
ហើយ ។ ន្រោះ បើ តាម ការ បង្ហើប ឱ្រោយ ដឹង ពី គ្រោហ-  
ទំព័រ ផ្លូវ ការ របស់ កញ្ញាឯក ចក្កវាឡកម្ពុជា  បាន   
សរស្រោរ ថ៖ «៧  ថ្ង្រោ  ទៀតដល់ ថ្ង្រោ ច្រោញ ដំណើរ ! 
សូម ជូន ពរ កញ្ញា ងិន ម៉ារ៉ាឌី ដ្រោលជា រជិន ី 
សម្រោស់ ន្រោ កញ្ញាឯកចក្កវាឡ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ 
ចំពោះ ដំណើរ ទៅ ប្រោកួត អន្តរជាតិ លើក ទី ៧០ 
នៅឯ ទឹកដី  ទីក្រោុង អ្រោឡាត ន្រោ ប្រោទ្រោស  អីុស្រោ - 
អ្រោល »។ 

គួរ  បញ្ជាក់ ដ្រោរ ថ កញ្ញា រ៉ូហ្រោសា  អតីត ជា 
ពិធីការិនី  ន្រោ កម្មវិធី  - 
Revlon 
Face 
2 

Face  
ឆ្នាំ  ២០១៨  

នៅ  ទូរទស្រោសន៍ 
CTN និង ជា ទូតសុច្ឆន្ទៈ ន្រោ 
ផលតិផល  Revlon កាល- 
នោះផងដ្រោរ៕ 
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កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ កម្ពជុាឆ្នា ំ២០២១ កំពុងរាប់ថយ កេយ 

ថ្ងេ ចេញដំណើរទៅ បេកួតអន្តរជាតិ។ រូបថត  ហ្វ្រោសប៊ុក 

កញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពជុាឆ្នាំ២០២១
កំពុងត្រៀមច្រញប្រកួតអន្តរជាតិ

កេមុ ភ្នពំេញ កេន បននំាគ្នាសេក ហ៊ោ អបអរ ពេល ពួកគេ លើក ពាន លីគ កំពូល ឆ្នា ំ ២០២១។ រូប សហ ការី

ភ្នពំ្រញក្រនឧទ្ទសិពានជើងឯក
ជូនអ្នកគំាទ្រនិងវីរបុរសរបស់ក្លបិ
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  ការ យក ឈ្នះ ក្រោមុ- 
បឹងក្រោត ១- ០ តាម រយៈ គ្រោប់- 
បាល់ ដ៏មនតម្ល្រោ របស់ កីឡាករ 
ជបុ៉ន Yudai Ogawa ក្នងុការ- 
ប្រោកួត បិទ រដូវកាល លីគកំពូល 
កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ បាន ជួយ 
ឱ្រោយក្រោមុ ភ្នពំ្រោញ ក្រោន  វិល មក រក 
ការ ឈ្នះ ពាន ន្រោះជា ថ្ម ីបន្ទាប់ពី 
ពួកគ្រោបានលើក ពាន ន្រោះ លើក- 
ចុង ក្រោយ និងជា លើកទី  ៦  
កាល ពី ឆ្នា ំ២០១៥។

ក្រោមុសិង្ហក្រោហម  បាន បងា្ហាញ 
ការ រីក រយខា្លាងំ សម្រោប់ ការ ឈ្នះ 
ពាន ជា លើក ទី ៧ ដ៏មន ន័យ 
កាល ពីយប់  ថ្ង្រោសុក្រោ កន្លងមក 
ន្រោះ ហើយ លោក ឧកញ៉ា ឫទ្ធី 
សំណាង ដ្រោល   ជា  ប្រោធាន ក្លិប 
បានចាត់ទុក ការ ឈ្នះ លើក ន្រោះ 
ថ ជា ការ បង្កើត នូវរឿង ដ៏ អស្ចារ្រោយ 
ជា ប្រោវត្ត ិសស្រោ្ត សម្រោប់ ក្លបិ។

«ជ័យ ជម្នះ នៅ ថ្ង្រោ ន្រោះ គឺ ជា ការ- 
ខិតខំ និង ការ សមគ្គ ីរួមគ្នា  ដើម្រោបី 
បង្កើត បាន រឿង ដ៏ អស្ចារ្រោយ  សម្រោប់ 
ជា ប្រោវត្ត ិសស្រោ្ត របស់ ក្លបិ បាល់- 
ទាត់ ភ្នពំ្រោញក្រោន ក្នងុ ការ គ្រោង 
ជើងឯក លីគ កំពូល  កម្ពជុា  លើក- 
ទី ៧ ! អរគុណ អ្នក ទំា ង គ្នា សម្រោប់   
ការ ប្រោងឹ ប្រោង កន្លងមក»។  ន្រោះ  
ជា ការ លើក ឡើង របស់ លោក 
ឧកញ៉ា ឫទ្ធ ីសំណាង  បន្ទាប់ ពី  
ភ្នពំ្រោញ ក្រោន  ឈ្នះ  បឹងក្រោត ១-០ 
ដើម្រោបី បញ្ចប់  ការ តាម ប្រោជ្រោង យក 
ពាន ពីសំណាក់ ក្រោមុ វិសខា និង  
ក្រោមុ  ព្រោះខ័នរជស្វាយ រៀង។

ជាមួយ គ្នា ន្រោះ លោក លី ហៀង 
អគ្គល្រោខា ធិការ ក្លបិ ភ្នពំ្រោញក្រោន 
បាន សរស្រោរ បរិយយ  យ៉ាង វ្រោង 
បងា្ហាញ ពី ការ ខិតខំ  ប្រោងឹ ប្រោង របស់ 
ក្រោុមសិង្ហក្រោហម ក៏ ដូច ជា ក្លិប 
ផ្រោស្រោងៗ  ទៀត ក្នងុ បរិបទ  ជំងឺ កូវីដ-  
១៩  ទម្រោ ំអាច បញ្ចប់រដូវ កាល 
ដ៏ លំបាក  នព្រោលន្រោះ ហើយ 
លោក បាន ឧទ្ទសិ    ការ   ឈ្នះ ពាន  
ជា លើកទី៧ន្រោះ ជូន ទៅ ដល់អ្នក- 
គំ ទ្រោ   និង វីរបុរសដ៏សំខាន់  របស់ 
ក្រោមុភ្នពំ្រោញ ក្រោន។

លោក បានបញ្ជាក់ថ៖  «ការ- 
ឈ្នះ ជើងឯកន្រោះ  ពិត ជា មន ន័យ 
ខា្លាងំ ណាស់ សម្រោប់ ភ្នពំ្រោញក្រោន 
រួម ជា មួយ នឹង ក្លបិ កំពូល ទំាង៨  
បន្ទាប់ពី បាន ឆ្លង កាត់ ការ ប្រោកួត 
ប្រោជ្រោង ដ៏ ស្វតិ ស្វាញ រួច មក។ យើង 
ខ្ញុំ សូម ឧទ្ទិស ជើងឯក ន្រោះ ជូន 
ចំពោះ អ្នក គំទ្រោ ទំាង អស់  ដ្រោល 
ត្រោងត្រោ នៅ ជាមួយ យើង  ទំាង ក្នងុ 
គ្រោរីករយ  និង គ្រោ ដ៏លំបាក នន 
ដោយ ពួក គ្រោ  ត្រោង ត្រោ លើក ទឹក ចិត្ត 
គំទ្រោ និង នៅ ពី ក្រោយ យើង គ្រោប់ 
ព្រោលវ្រោលា ហើយ យើង  ខ្ញុ ំមិន ភ្ល្រោច 
វីរបុរស ដ៏ សំខាន់ របស់ យើង          
គឺ លោក ប្រោធាន ឫទ្ធ ីសំណាង 
ដ្រោល ត្រោង ត្រោ ដឹក នំ បងា្ហាត់ បងា្ហាញ 
និង ជា អ្នក បង្កើត ឆ្អឹង ខ្នង របស់   
ក្លបិ »។

សម្រោប់ការ ឈ្នះ ពាន ជា លើក- 
ទី ៧ ន្រោះ ភ្នំព្រោញ ក្រោន បាន 
បញ្ចប់ការ ប្រោកួត  ទំាង ១៩ លើក 
របស់ ខ្លនួ ជាមួយការ ឈ្នះ ១៣ 
ស្មើ៥ និង ចាញ់ត្រោ ១ ដងគត់ 
ដោយមន ៤២ពិន្ទ ុចំណ្រោក  ក្រោមុ- 

ព្រោះខ័នរជស្វាយរៀង បាន ល្រោខ 
២ ដោយមន  ៤០ពិន្ទុ   ក្រោុម- 
វិសខា បាន ល្រោខ  ៣ មន ៤០ ពិន្ទ ុ
ក្រោមុ ណាហា្គាវីលដ៍ បានល្រោខ ៤ 
មន ៣៧ ពិន្ទ ុហើយ ក្រោមុ ម្ចាស់- 
ជើង ឯក ឆ្នា ំចាស់ បឹងក្រោត ដ្រោល 
មន ត្រោមឹ ៣៥ពិន្ទ ុនោះ បាន ត្រោមឹ 
ជាប់ឈ្មាះ ជា ក្រោមុគោរព វិន័យ 
បានល្អ ប្រោចំា រដូវ កាល ន្រោះ។

ចំពោះពាន ឯក ជន លោក Oleg 
Starynskyi គ្រោ ូភ្នពំ្រោញ ក្រោន 
បាន ពាន  ជា គ្រោ ូបង្វកឹ ល្អជាងគ្រោ 
ចំណ្រោក អ្នក ចំាទី សវ្រោង សំណាង 
របស់ ក្រោុមន្រោះ បានឈ្នះ ពាន   
ជាអ្នក ចំាទី ល្អជាងគ្រោ បុ៉ន្ត្រោ ពាន 
ម្ចាស់ ស្រោប្រោក ជើងមស (អ្នក- 
ទាត់បាល់ បញ្ចូល ទី បាន ច្រោើន  
ជាងគ្រោ) បាន ទៅ លើ ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ 
របស់ ណាហា្គាវីលដ៍ Marcio 
ដោយ រកបាន ២២ គ្រោប់ ហើយ 
ខ្រោស្រោ  ប្រោយុទ្ធ  របស់ ក្រោមុ ស្វាយរៀង 
Privat  បាន ជាប់ ឈ្មាះជា កីឡាករ 
ល្អ ប្រោចំា ការ ប្រោកួត  លីគ កំពូល 
នៅ រដូវ កាល ឆ្នា ំ២០២១ ន្រោះ។

ជាមួយ គ្នាន្រោះ ភ្នពំ្រោញ ក្រោន 
ស្វាយរៀង វិសខា និង បឹងក្រោត 
នៅ សល់ការ ប្រោកួតប្រោជ្រោង ដ៏ 
សំខាន់  មួយន្រោះ គឺ ការ ប្រោកួត វគ្គ 
១/២  ផ្តាច់ ព្រោត័្រោពាន រងា្វាន់ សម្ត្រោច- 
ហុ៊ន ស្រោន ថ្នាក់ជាតិ នៅ ថ្ង្រោ ចន្ទ 
ន្រោះ ដោយក្នងុ នោះ  វិសខា ត្រោវូ 
ជួប  បឹងក្រោត នៅ រសៀល ម៉ាង៣ 
ហើយ ស្វាយរៀង ត្រោូវ ទទួល 
ភ្នពំ្រោញ ក្រោន នៅ លា្ងាច ម៉ាង ៦ 
ដើម្រោបី រកក្រោមុ ឈ្នះឡើងទៅជួបគ្នា 
នៅ វគ្គ ផ្តាច់ព្រោត័្រោ៕ 

សេសីេស់ ងិន ម៉ារា៉ាឌី ជា កញ្ញាឯក ចក ្កវាឡ 
កម្ពជុា   ឆ្នា ំ២០២១ ។ រូបថត សហ ការី
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