
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ លៃខ ៣០៤៣ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

CSX និង  SSE 
ចុះ MoU រួមគ្នា  
ដើម្បី អភិវឌ្ឍផលិត-  
ផល ហិរញ្ញវត្ថ ុថ្មីៗ

លោកកឹម សុខាអំពាវ  នាវ 
ឱ្យលោក  សម រង្សីុ  ឈប់ 
បំពាន លើ រូប លោក ដោ យ 
ការយកឈ្មោះទៅប្ើ 

សម្តច្កុ្មព្ះ នរោត្តម 
រណឫទ្ធ ិ ទ្ង់បាន 
សោយទិវង្គត ដោយ 
ព្ះរោគពាធនៅបារំាង

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំៃញៈ ផស្ារ មលូបត ្កម្ពជុា 
(CSX) បាន ចុះ ហត្ថលខ្ា លើ 
អនុស្សរណៈ ន្ ការ យោគ យល់  
គ្នា (MoU) ជាមួយ ផ្សារមូល-
បត្ សៀងហ្ (SSE) លើ កិច្ច- 
សហ ប្តិបត្តិការ ដើម្បី ច្ក- 
រលំក្ ពត័ ៌មាន ឱយ្ គ្នា ទៅ វញិ ទៅ 
មក ពម្ ទាងំ ធ្វើ ការ សកិស្ាសវ្- 
ជ្វ រួមគ្នា ...ត ទៅទំព័រ ៨

នៅ ស៊ី វ៊ត្ថា

ភ្នពំៃញៈ លោក កមឹ សខុាអតតី- 
ប្ធា ន  អតីត គណបក្ស សង្គះ្- 
ជាតិ  បាន អំពាវ នាវ ឱ្យ លោក  
ស ម រង្សុី និង ក្ុម របស់ លោក 
ឈប់បំពាន  មក លើ រូបលោក 
ដោ យការ យក ឈ្មោះនងិ របូ ថ ត 
របស ់លោក ទៅប្ើបស្ ់ភ្ជា ប ់
ជាមួយសកម ្ម ភព មហិ ច្ឆតា 
នយោបាយរបស់ខ្លួន ដោយ 
លោក  កឹម សុខា បញ្ជាក់ ថា 
ទង្វើ    ទាំង ន្ះ...តទៅទំព័រ  ៧ 

រី ស៊ចាន់

ភ្នំពៃញៈលោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្ី  ហ៊ុន 
ស្ន បាន អះ អាង ថា កិច្ច ប្ជំុASEM13 
ជា សញ្ញា ថា ប្ទ្ស អាសុី  និង អឺរ៉ុប 

ប្ត្ជា្ញា ចិត្ត ធ្វើ ការ រួមគ្នា  ត្លោក បាន 
អំពាវ នាវ ឱ្យ ទ្វីប ទាំង ២ សហ ប្តិ បត្តិ- 
ការ គ្នា ឱ្យ កាន់ ជិត ស្និទ្ធ  ខណៈ ម្ដឹកនាំ 
ន្ទ្វីប ទាំង ២ ន្ះ  ប្ដ្ជា្ញា ការពា រ សន្តិ- 
ភព  សន្តសិខុ  ការ អភវិឌឍ្ បក្បដោយ 

ចីរភព  និង កំណើន ប្កប ដោយ បរិ- 
យាប័ន្ន ដោយ ផ្អ្ក លើ ការ គោរព ច្បាប់ 
អន្តរ ជាតិ ។

ការ លើក ឡើង របស ់លោក  ហ៊នុ សន្ 
ដូចន្ះ  បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង ព្ល លោក 

ធ្វើជា អធិបតី ភពន្ ពិធី បិទកិច្ច ប្ជំុ 
កំពូល  អាសុី-អឺរ៉ុប លើក ទី១៣(AS- 
EM13)នៅ ថ្ង ្ទ ី២៦ ខ ្វចិ្ឆកិា  តាម រយៈ 
ប្ព័ន្ធ វីដ្អូក្នុង នាម កម្ពុជា ធ្វើ ជា មា្ចាស់- 
ផ្ទះ ។ ...តទៅទំព័រ ៦

ម៊ំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ សម្ត្ច ក្ុម ព្ះ 
នរោត្តម រណ ឫទ្ធិ  ព្ះប្ធាន 
កុ្ម ឧត្តម បឹ្ក្សា ផ្ទាល់ ព្ះមហា - 
ក្សត្ និង ជា ព្ះប្ធាន គណ- 
បក្ស ហ៊្វនុ សិុន បិុចទ្ង់បាន សោ យ -  
ទវិង្គត ក្នងុ ព្ះជន្ម  ៧៧ ព្ះវសស្ា 
នៅប្ទ្ស បារាំង នៅថ្ង្ទី២៨ 
វចិ្ឆកិាដោយព្ះរោ គពាធ។ ន្ះ 
បើ យោង តាម ទីប្ឹក្សា ព្ះរាជ 
ល្ខា ធិការ ដ្ឋាន ព្ះមហា ក្ស តី្ យ៍ 
នរោ ត្តម មនុ ីនាថ សីហន ុលោក 
អ៊ុំ  ដ រា៉ាវុធ។

លោក ...តទៅទំព័រ  ២ 

តំណាងWHO៖ កម្ពជុាគួរត្បារម្ភអំពីវីរុសបំប្លង្ថ្មប្ីភ្ទB.1.1.529

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្កីម្ពជុា៖ កិច្ចប្ជំុ ASEM13 ជាសញ្ញាថាប្ទ្សអាសីុនិងអឺរុ៉បប្ដជ្ា្ញាចិត្តធ្វើការរួមគ្នា 

ម៊ំ គ ន្ធា

ភ្នំពៃញៈ  តំណាង អង្គការ 
សខុភព ពភិព លោក (WHO)
ប្ចាំ កម្ពុជា បាន លើក ឡើង ថា 
កម្ពជុា គួរត្ បារម្ភ អំពី វីរុស បំប្លង្ 
ខ្លនួ ថ្ម ីបភ្ទ្ B.1.1.529 ដល្ 

តូ្វបាន គ្ ដក់ ឈ្មោះថា  អូ មី- 
ក្ងុ(Omicron)ដល្ ទើប រក 
ឃើញថ្មីៗ  ន្ះ បើទោះ បីជា កម្ពជុា 
សម្ច បាន អត្ ន្ ការចាក់- 
វ៉ាកសំ់ាង ក ូវដី១៩ ខ្ពស ់កដ៏ោយ 
ខណៈ កស្ងួ សខុាភបិាល បាន 
ក្ើន រឭំក ជាថ្ម ីចពំោះ វធិាន ការ 

ការពារ ពី វីរុស កូ វីដ១៩ ន្ះ ។
អង្គការ សខុភព ពភិព លោក 

ប្ចាំ កម្ពុជា បាន ច្ញ ស្ចក្តី- 
ប្កាស ព័ត៌មាន មួយនា យប់ 
ថ្ងទី្ ២៧ ខ្វិច្ឆកិាឆ្នាន្ំះ ដោយ 
បង្ហាញ ពី ការបារម្ភ ចំពោះ ការ- 
រក ឃើញ វីរុស កូ វីដ បំប្លង្ ថ្ម ីឈ្មោះ 

អ ូម ីក្ងុ ន្ះ ដោយ  អង្គការ ន្ះ 
បានក្ើន រំឭក ដល់ កម្ពុជា ឱ្យ 
ត្ៀម ខ្លនួ សម្ប់ ការ កើន ឡើង 
ជា គំហុក ជាយថា ហ្តុ នូវ ករណី 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ។

«អ ូម ីក្ងុ»ជា វរីសុ បបំ្លង្ ខ្លនួ 
ថ្ម ីគួរឱ្យ បារម្ភ សម្ប់ ការឆ្លើយតប  

ជា សកល ចពំោះ ការរកី រាលដល  
ន្ ជំងឺ រាត ត្បាត កូ វីដ១៩។អូ មី-  
ក្ងុ អាច បបំ្លង្ ខ្លនួ ជា វរីសុ ចនំនួ 
ច្ើន  ហើយ ការ បបំ្លង្ ខ្លនួ មយួ 
ចំនួន ក្នុង ចំណោម នោះ បង្កឱ្យ 
មាន ការ ព្ួយ បារម្ភ ។ 

WHO បាន ...តទៅទំព័រ ៣

ឡុង គីម ម៉ា រីត និង អោម ប៊៊នធឿ ន

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ ីហ៊នុ 
សន្ បញ្ជា ឱយ្អាជា្ញាធរខត្្ត ជុវំញិ បងឹ- 
ទន្ល្សាប និង សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ រួមគ្នា 
បង្ក ្ប បទល្មើស កាប់ ទន្ទន្ព្ លិច -  

ទឹក យក ដី យា៉ាង អនាធិបត្យ្យ ដើម្បី 
ការពារ ធនធាន ទំាងន្ះ  ទុកជា ជម្ក តី្ 
ដោយ លោក បាន  បញ្ជា ឱ្យ ចាប់ខ្លនួ ភ្លា ម ៗ  
និង ដកហូត ទ្ព្យ សម្បត្តចំិពោះ មន្ត្ ីណា 

ដ្ល ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បទល្មើស ន្ះ ។
ការបក្ាសខា្លាងំៗយា៉ាង ដចូ្ន្ះ បាន 

ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ង្ទី២៨ វិច្ឆិកា តាមរយៈ 
សារ សំឡ្ង របស់លោក ដ្លមាន 

រយៈពល្ ជតិ កន្លះ ម៉ាងកយ្ ទទ ួល 
បាន របាយការណ៍ ពី កុ្ម អ្នក ស្វ ជ្ វ  
ន្ រាជបណ្ឌិត្យ សភ កម្ពុជា ដ្ល បាន 
រកឃើញ ពី ការកាប់ ទន្ទ្នព្ លិច-  

ទឹក យា៉ាង អនាធិបត្យ្យ ក្នុង តំបន់    
បងឹ ទន្លស្ាប។ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្ ី
បាន  ថ្លង្ យា៉ាង ដចូ្ន្ះ ថា កយ្ ការចុះ 
ស្វជ្វ ន្ះ គឺ រាជបណ្ឌត្ិយ សភ កម្ព ុជា 
បាន រកឃើញ ពី សា្ថានភព ដ្ល គួរ ឱ្យ 
បារម្ភ និង ទាមទារ...តទៅទំព័រ  ៤

លោកហុ៊ន  ស្ន បញ្ជាឱ្យ អាជា្ញាធរ ខ្ត្ត ជំុវិញបឹងទន្លស្ាប រួមគ្នា បង្កប្
បទល្មើស កាប់ទន្ទន្ព្លិចទឹក និងបញ្ជាឱ្យ ចាប់ ខ្លនួ ភ្លាមៗ ចំពោះមន្ត្ដ្ីលពាក់ព័ន្ធ

សម្ដៃចកៃម៊ ពៃះ  នរោត្តម រណឫទ្ធ ិកាលពី ឆ្នា ំ២០១៥។ រូបថត ហ្ង ជីវ័ន



តពទីពំរ័ ១...អ៊ុ ំដារ៉ាវធុ បាន 
ប្រាប ់ភ្នពំ្រាញ ប៉សុ្តិ៍  នៅយប ់ថ្ង្រា ទ ី
២៨ ខ្រាវិច្ឆិកា  ថា ៖ «សម្ត្រាច 
ក្រាុម ព្រាះ  បាន សោយ ទិវង្គត  
ហើ យ កាល ពីព្រាឹក មិញ នៅ 
ម៉ោង ប្រាមាណ ៩ និង ៤០នាទី  
ព្រាឹក នៅ ទីក្រាុង បា៉ោរីស ប្រាទ្រាស 
បារំង ប៉ុន្ត្រា សព របស់ ព្រាះ អង្គ 
ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា  តើ នឹង ត្រាូវ បញ្ជូន 
មក ព្រាល ណា ឬយ៉ោង ណា នោះ 
ទ្រា »។ លោក  អ៊ុំ ដារ៉ាវុធ បាន 
បញ្ជាក់ ទៀត ថា ក្រាុម គ្រាួសារ 
របស់ ព្រាះអង្គ  កំពុង ត្រា ធ្វើការ 
ប្រាជំុ ពិភាក្រាសា គ្នា ជា មួយ នឹង ព្រាះ - 
មហាក្រាសត្រាីយ៍ សម្ត្រាច ម៉្រា និង 
ព្រាះករុណា  ព្រាះមហា ក្រាសត្រា 
ដោយមិន ទាន់ ដឹង លម្អិត ថា តើ 
នឹង ត្រាូវ ធ្វើយ៉ោង ណាទៀត នៅ 
ឡើយ ទ្រា ។

ភា្លាមៗន្រាះ លោក នាយក រដ្ឋ - 
មន្រា្ត ីហុ៊ន ស្រាន បាន ផ្ញើសារ ចូល-  
រួម រំល្រាក ព្រាះមរណទុក្ខ ថា្វាយ  

ព្រាះអង្គ មា្ចាស់ ក្រាសត្រាីយ៍ នរោត្តម  
មា៉ោរី រណ ឫទ្ធិ និង ព្រាះរជ បុត្រា 
បតុ្រា ីគ្រាបព់្រាះ អង្គ ព្រាះ អង្គមា្ចាស ់
ក្រាសត្រាីយ៍ សម្រាប់ ការ បាត់ បង់ 
សម្ត្រា ច ក្រាមុព្រាះ នរោត្តម  រណ - 
ឫទ្ធិ ។ លោក ហ៊ុន ស្រាន បាន 
សរស្រារ ថា ៖ «ខណៈ ន្រាះ  
ទូលព្រាះ បង្គ ំនិង ភរិយ មាន ក្ត ី- 
ក្តុក ក្តួល  រំជួល ចិត្ត  ឥត ឧបមា  
ដោយ ទទលួ ដណំងឹ ថា សម្ត្រាច 
ក្រាមុ ព្រាះ នរោត្តម រណឫទ្ធ ិព្រាះ 
ប្រាធាន គណ បក្រាស ហ៊្វុន សុិន បុិច 
និង ជា ព្រាះប្រាធាន ក្រាុម ឧត្តម- 
ប្រាឹក្រាសា ផ្ទាល់ ព្រាះមហា ក្រាសត្រា 
ទ្រាង់ សោយ ព្រាះ ទិវង្គត  នៅថ្ង្រា 
អាទិត្រាយ ត្រាវូ នឹង ថ្ង្រាទី ២៨  ខ្រាវិច្ឆ ិ- 
កា ឆ្នា២ំ០២១ ក្នងុ ព្រាះជនា្មាយ ុ
៧៧ ព្រាះវស្រាសា ដោយ ព្រាះរោ - 
គពាធ »។

លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រាី បាន 
បន្តថា ក្នងុ ឱកាស ប្រាកប ដោយ 
សមាន ទុក្ខ ដ៏ក្រាៀម ក្រានំ្រាះ  លោ ក 
និង ភរិយ  សូម ចូល រួម រំល្រាក 
ព្រាះមរណ ទុក្ខ ជាមួយ ព្រាះអង្គ - 
មា្ចាស ់ក្រាសត្រាយី ៍ជាព្រាះ ជាយ នងិ 

ព្រាះរជ បុត្រា បុត្រា ីព្រាម ទំាង រជ-  
វង្រាសានុវង្រាស  ប្រាកប ដោយ អនិច្ច - 
លក្ខណ ធម៌ សង្វ្រាគ សោក- 
សា្តាយ  ស្រាណោះ  អាឡោះ- 
អាល័យ ស្ទើររក ទីបំ ផុត គ្មាន។ 

លោក បាន បន្ថ្រាម ថា ៖ «ការ 
បាត់ បង់ សម្ត្រាច ក្រាមុ ព្រាះ នរោត្ត ម  
រណ ឫទ្ធិ គឺជាការ បាត់ បង់ 
ព្រាះរជ ឥស្រាសរ ជន ក្នុង ព្រាះរ ជ- 
វង្រាសដល៏្អ ឆ្នើម មយួ ព្រាះអង្គ  ដ្រា ល  
ទ្រាង់ ព្រាញ ព្រាះហឫ ទ័យ ស្ន្រាហា - 
ជាតិ សាសនា ព្រាះមហាក្រាស ត្រា 
ប្រាក ប ដោយ ព្រាះ ឆន្ទៈមន- 
សិការ មះមុ ត និង វាង វ្រាជា 
អតិប រមា»។

គួរ បញ្ជាក់ ថា សម្ត្រាច ក្រាុម- 
ព្រាះ នរោត្តម  រណឫទ្ធិ ប្រាសូត 
នៅ ថ្ង្រាទី ២ខ្រាម ករ ឆ្នា ំ១៩៤៤ ។ 
ព្រាះអង្គ គឺជា ព្រាះរ ជបុត្រា ទី២ 
របស ់ព្រាះបា ទ  នរោត្តម  សហីន ុ
និង ត្រាវូ ជាព្រាះរម  ន្រាព្រាះ មហា - 
ក្រាស ត្រាកម្ពជុា  បច្ចបុ្រាប ន្ន ព្រាះ ករុ ណា 
ព្រាះបាទ សម្ត្រាច ព្រាះបរមនា ថ 
នរោ ត្តម សី ហមុនី។ 

សម្ត្រាច ក្រាុម ព្រាះ នរោ ត្តម 

រណឫទ្ធិ  ដ្រាល ជា ព្រាះប្រាធាន 
គណបក្រាស  គណបក្រាស ហ៊្វុន សុិន 
បុិច   បាន ជាប់ ឆ្នាត កា្លាយ ជា 
នាយករដ្ឋ មន្រា្តី ទីមួ យ    នៅ ក្នុង 
ការ បោះ ឆ្នាត កាល  ពីឆ្នាំ ១៩- 
៩ ៣ ។ ព្រាះអង្គបាន ធ្វើ ជានា - 
យក រដ្ឋមន្ត្រាីទី១ រហូតដល់ ឆ្នាំ 
១៩៩៧ ហើយបនា្ទាប់ មក ក៏បា ន 
កា្លាយ ជាព្រាះ ប្រាធាន រដ្ឋ សភា  
ចាបព់ ីចនោ្លាះឆ្នា ំ១៩៩៨  រហតូ 
ដល់ឆ្នាំ ២០០៦ ។

គួរ បញ្ជាក់ ផង ដ្រារ ថា កាល ពី 
ពាក ់កណា្តាល ខ្រាម ិថនុា ឆ្នា ំ២០-
១៨ សម្ត្រាចក្រាុម ព្រាះ នរោត្តម 
រណឫទ្ធិ  បាន ជួប គ្រាះ ថា្នាក់ 
ចរចរណ៍ បណា្តាល ឱ្រាយ រង របួស 
ជាទម្ងន់ នៅក្នងុ ខ្រាត្ត ព្រាះ សីហ នុ  
ដ្រាល ក្នងុ ហ្រាតកុារណ ៍នោះ បាន 
ធ្វើឱ្រាយ អ្នកមា្នាងអ៊ុក ផល្លា របស់ 
ទ្រាង ់ បាន ទទួល មរណ ភាព ។ 
នៅ ព្រាល ក្រាយ មក ព្រាះ អង្គ ត្រាវូ 
បាន បញ្ជូន ទៅ សម្រាក ព្រាយា - 
បាល របួស  អស់ រយៈ ព្រាល ជា - 
ច្រាើន ខ្រានៅ ក្នុង ទីក្រាុង បាងកក 
ប្រាទ្រា ស ថ្រា៕ 
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សម្តេចកេមុពេះ...

ឥសេសរជននយោបាយឡាវនិងឥណ្ឌនូេសីុនឹងធ្វើទសេសនកិច្ចនៅកម្ពជុា
២ថ្ងេដើមេបីពងេងឹចំណងមិត្តភាពថេមទៀតមុនកម្ពជុាធ្វើបេធានអាស៊ាន

រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ នាយក រដ្ឋមន្ត្រាី ឡាវ 
លោកផន ខាំ វី ផ វា៉ាន់(Phan 
kham Viphavanh)នងឹ ប ំព្រាញ   
ទស្រាសនកចិ្ច នៅ កម្ពជុា រយៈ ព្រាល ២ 
ថ្ង្រា ចាប់ពី ថ្ង្រាទី ២៩  ដល់ ថ្ង្រាទី ៣០  
ខ្រាវិច្ឆិកា  ដើម្រាបី បន្ត ពង្រាឹង បន្ថ្រាម- 
ទៀត នូវ ចំណងមិត្តភាព ជា ប្រាព្រា-
ណ ីរវាង ប្រាទ្រាស ទាងំ ២ មនុ កម្ពជុា  
ធ្វើជាប្រាធានអាសា៊ាន។ 

ស្រាចក្ត ីប្រាកាស ពត័ម៌ាន ក្រាសងួ-   
ការបរទ្រាស  ឱ្រាយដឹង នៅ ថ្ង្រា ទី២៧  
វិច្ឆិកា ថា   អំឡុង ព្រាល ន្រា ទស្រាសន- 
កចិ្ច ន្រាះ  លោក ផន ខា ំវ ីផ វា៉ាន ់នងឹ 
ក្រាបថា្វាយ បង្គំ គល់  ព្រាះករុណា  
ព្រាះបាទ សម្ត្រាច ព្រាះបរមនាថ  
នរោត្តម  សហីមុនី  ព្រាះមហាក្រាសត្រា 
ន្រា ព្រាះរជាណាចក្រា កម្ពុជា  នៅ 
ព្រាះ បរមរជវាំង។

 ស្រាចក្តបី្រាកាស ពត័ម៌ាន បញ្ជាក ់ 
ថា  លោក ក ៏នងឹមាន ជនំបួ ជាមយួ 
លោក សាយ ឈុ ំ ប្រាធាន ព្រាទឹ្ធសភា  
និង លោក  ហ្រាង សំរិន  ប្រាធាន- 
រដ្ឋសភា។ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រាី  
ហ៊ុន ស្រាន  និង លោកផន ខាំ វី ផ- 
វា៉ាន់  នឹង មាន កិច្ចប្រាជុំ ពិភាក្រាសា លើ 
ទំនាក់ទំនង  និង កិច្ចសហ ប្រាតិ-
បត្តិការ ទ្វ្រាភាគី  រួមទាំង ការសា្តារ 
សង្គម - ស្រាដ្ឋកិច្ច ឡើងវញិ ក្រាយ 
វិបត្តិ ន្រា ជំងឺ កូ វីដ១៩  បញ្ហា តំបន់  
និង អន្តរជាតិ នានា  ដ្រាលជា ចំ-
ណាប់ អារម្មណ៍  និង ក្តីបារម្ភ រួម។ 

 លោក ផន ខា ំវ ីផ វា៉ាន់  នឹងដាក-់ 
កម្រាងផ្កា គោរព វិញ្ញាណក្ខន្ធ នៅ 
វិមានឯករជ្រាយ  និង នៅ មណ្ឌប 
ព្រាះករុណា ព្រាះបាទ សម្ដ្រាចព្រាះ- 
នរោ ត្ដម សីហនុ «ព្រាះ បរម រតន- 
កោដ្ឋ»  អតីត ព្រាះមហាក្រាសត្រា ន្រា 
ព្រាះរជាណាចក្រា កម្ពុជា។

 ស្រាចក្តីប្រាកាស ព័ត៌មាន ន្រាះ 
បញ្ជាក់ថា ៖ « ដំណើរ ទស្រាសនកិច្ច 
ផ្លូវការ របស់ ឯកឧត្តម នាយក-
រដ្ឋមន្ត្រា ី ផន ខា ំវ ីផ វា៉ាន ់នៅ កម្ពជុា 
ក្នងុអឡំងុ ព្រាល ដ្រាល កម្ព ុជា កពំងុ 
បើក ប្រាទ្រាស ឡើងវញិនងឹ រមួចណំ្រាក   
ក្នុង ការបន្ត ពង្រាឹង បន្ថ្រាម ទៀត នូវ 
ចណំងមតិ្តភាព ជា ប្រាព្រាណ ីដ ៏យរូ-
អង្វ្រាង  សាមគ្គី ភាពជា ភាតរភាព  
ភាពជា អ្នកជិតខាង ល្អ  ដ្រាគ ូយទុ្ធ-
សាស្ត្រាគ្រាប់ ជ្រាុងជ្រាយ និង យូរ-
អង្វ្រាង  និង កិច្ចសហ ប្រាតិបត្តិការ 

ដ៏ ជិតស្និទ្ធ រវាង ប្រាទ្រាស ទាំង២ 
ក៏ដូចជា ជំរុញ កិច្ចសហប្រាតិបត្តិ-
ការ ក្នុង ក្រាបខ័ណ្ឌ អាសា៊ាន ដើម្រាបី 
សន្តិភាព  ស្ថិរភាព  និង វិបុលភាព 
នៅក្នុង តំបន់  និង ពិភព លោក»។

ដោយ ឡ្រាក  រដ្ឋមន្ត្រា ីការបរទ្រាស 
ឥណ្ឌូន្រាសុី  លោក ស្រាី រ៉្រាតណូ  
អិល.ភី.  មា៉ោរស៊ូឌី (Retno L.P. 
Marsudi)  ក៏នឹង មក បំព្រាញ- 
ទស្រាសនកិច្ច នៅ កម្ពុជា រយៈព្រាល 
២ថ្ង្រា ផងដ្រារ  ចាប់ពី ថ្ង្រាទី៣០  
ខ្រាវិច្ឆិកា  ដល់  ថ្ង្រា ទី១  ខ្រាធ្នូ។

ស្រាចក្តី ប្រាកាស ព័ត៌មាន ក្រា-
សួង  ការបរទ្រាស នៅ ថ្ង្រាដដ្រាល 
បញ្ជាក់ថា  ក្នុង ដំណើរ ទស្រាសនកិច្ច 
ន្រាះ លោកស្រា ីនងឹ មាន ជនំបួ ជា មយួ   
លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រា ីហ៊នុ ស្រាន។ 
លោកស្រា ីកន៏ងឹ មាន ជនំបួ ជាមយួ 
លោក ប្រាក់ សុខុន  រដ្ឋមន្ត្រាី- 

ការបរទ្រាស ដោយ នឹង ពិភាក្រាសា 
លើ ទនំាកទ់នំង នងិ កចិ្ចសហ ប្រាត-ិ 
បត្តិការ ទ្វ្រាភាគី  រួមទាំង  អាទិភាព 
នានារបស់ កម្ពុជា  ព្រាលធ្វើ ជា 
ប្រាធាន អាសា៊ាន  ឆ្នាំ២០២២។

ស្រាចក្ត ីប្រាកាសពត័ម៌ាន បញ្ជាក ់ 
ថា ៖«ដំណើរ ទស្រាសនកិច្ច ផ្លូវការ 
របស់  លោក ជំទាវ រ៉្រាតណូ  អិល.
ភ.ី  មា៉ោរស៊ឌូ ី មកកាន ់កម្ពជុា  នងឹ បន្ត   
ពង្រាឹង  និង ធ្វើឱ្រាយ សុីជម្រា បន្ថ្រាម- 
ទៀត នូវ ទំនាក់ ទំនង ដ៏យូរ អង្វ្រាង  
និង កិច្ចសហ ប្រាតិបត្តិការ ដ៏ជិត-
ស្និទ្ធ  រវាង កម្ពុជា  និង ឥណ្ឌូន្រាសុី  
ទាំង ក្នុង ក្រាបខ័ណ្ឌ ទ្វ្រាភាគី  និង 
ពហភុាគ ី សម្រាប ់ផល ប្រាយោជន ៍
ទៅវិញ ទៅមក  របស់ ប្រាជាជាតិ 
ទាំង២ និង ពិភព លោក»។

លោក ហ្រាង គមីគង ់ អ្នក ស្រាវ- 
ជ្រាវ ជាន់ខ្ពស់ ន្រា មជ្រាឈមណ្ឌល- 
អភវិឌ្រាឍន ៍កម្ពជុា  ប្រាប ់ភ្នពំ្រាញប៉សុ្តិ៍  
នៅ ថ្ង្រាទ២ី៨  ខ្រាវចិ្ឆកិា ថា  ដណំើរ- 
ទស្រាសនកចិ្ច របស ់នាយករដ្ឋមន្ត្រា ីឡាវ  
នងិ រដ្ឋមន្ត្រា ីការបរទ្រាស ឥណ្ឌនូ្រាសុ ី
ន្រាះ មាន សារៈសខំាន ់ នងិ បង្ហាញ 
យ៉ោង ល្អ ឥត ខ្ចាះ  នវូ ការប្ត្រាជា្ញា ចតិ្ត  
យ៉ោង មុតមាំ  របស់ កម្ពុជា ក្នុង 
ការពង្រាឹង ទំនាក់ ទំនង ទ្វ្រាភាគី 
ជាមួយ រដ្ឋ សមាជិក អាសា៊ាន។ 

លោក គីមគង់ ថ្ល្រាងថា ៖«វា ក៏ 
បង្ហាញ ពី តួនាទី របស់ កម្ពុជា ក្នុង 
ការលើក កម្ពស់ ពហុភាគី និយម  
និង ភាពជាដ្រាគូ នៅ ក្នុង ក្រាុម- 
ប្រាទ្រាស ក្នុង តំបន់ ផង ដ្រារ»៕

នាយករដ្ឋមន្តេ ីឡាវ លោក ផនខំា  វីផាវ៉ាន់  ។ រូបថត MOI

អតិថិជនទិញផ្ទះសំុអន្តរាគមន៍ពី
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីដោយចោទ
កេមុហុ៊នថាមិនគោរពកិច្ចសនេយា

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ពលរដ្ឋ ជាង១៥០ នាក់ 
ដ្រាល អះអាងថា ជា ជនរ ងគ្រាះ 
ពី គម្រាង របស់ ក្រាមុហុ៊ន  បុរី វី- 
អាយ ភ(ីVIP) ក្នងុ ភមូ ិមុនឺ ត្រា 
សង្កាត់ សា្ពានថ្ម ខណ្ឌ ដង្កា 
រជធានី ភ្នពំ្រាញ បានសំុ កិច្ច អន្ត- 
រគមន៍ ពី លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រាី 
ហ៊ុន ស្រាន បនា្ទាប់ពី បាន ទិញ 
នងិ បង ់រលំស ់ព ីគម្រាង ន្រាះ ជា 
ច្រាើន ឆ្នា ំប៉នុ្ត្រា មនិ បាន ទទលួ ផ្ទះ 
និង ប្លង់ កម្ម សិទ្ធិ តាម ការស ន្រាយា 
ខ ណៈ មា្ចាស់ ក្រាុម ហ៊ុនអះអា ង 
ថា នងឹឆ្លើយ តប នៅ ថ្ង្រា ចន្ទ ន្រាះ។  
  កាល ពី ថ្ង្រាទី២៦ វិច្ឆិកា តំ- 
ណាង ជនរ ងគ្រាះ ជតិ១០ នាក ់ 
តំណាង ឱ្រាយ ពលរដ្ឋ រងគ្រាះ    
ទាំងអស់ បាន យក ញត្តិ ទៅ 
ដាក់ នៅ ខុ ទ្ទកា ល័យ លោក- 
នាយក រដ្ឋមន្ត្រា ីហុ៊ន ស្រាន ដើម្រាបី 
ស្នើសុំ ឱ្រាយ ជួយ អន្តរគ មន៍ ទៅ 
ក្រាមុ ហ៊នុ  អ.អនិ វ ីអាយ ភ ីរៀល 
អុីស្ត្រាត ឯ.កនិង បុរី វី អាយ ភីឱ្រាយ 
សាង សង់ ផ្ទះ ដ្រាល ពួកគ្រា បាន 
ទិញ ឱ្រាយ បាន រួចរល់ និង ប្រាគល់ 
ប្លង់ កម្មសិទ្ធិ ប នា្ទាប់ពី ហួស 
កាលកំណត់ តាម កិច្ច សន្រាយា 
ដល់២ ទៅ៣ឆ្នាំ មក ហើយ។ 

ក្នុង ញត្តិ របស់ ពលរដ្ឋ បាន 
អះអាងថា៖«យើង ខ្ញុំបាន ទិញ 
ផ្ទះ ពីបុរី វី អាយ ភី តាំងពីឆ្នាំ 
២០១៨ រហតូ មកដល ់បច្ចបុ្រាបន្ន 
ន្រាះ ខាង បុរី ធ្វើ ផ្ទះ មិនទាន់រួច 
តាម ការកំណត់  និង ខ្លះ ហើយ 

ត្រា មនិទាន ់ទទលួ បាន ប្លង ់កម្ម- 
សទិ្ធ។ិព្រាល យើងខ្ញុ ំសុ ំជបួ  ដើម្រាបី 
ដោះ ស្រាយ ខាង បុរី មិនព្រាម ជួប 
និង ច្រាះត្រា គ្រាច វ្រាះ មិន ព្រាម ចូល 
ខ្លួន ដោះ ស្រាយ ជាមួ យ ពួក ខ្ញុំ» ។

លោក  យឹម រដា្ឋា ជា ពលរដ្ឋ 
រងគ្រាះ មា្នាក់ បាន ប្រាប់ ភ្នពំ្រាញ-  
ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រាទី២៨ វិច្ឆិកា  បន្ថ្រាម 
ថា ពកួគត ់ធា្លាប ់បាន ដាក ់ពាក្រាយ 
បណ្តងឹ ប្តងឹទៅ សង្កាត់  ខណ្ឌ និង 
សាល រជធានី ភ្នំព្រាញ ឱ្រាយ ជួយ 
រក ដំណោះ ស្រាយ ជា បន្ត បនា្ទា ប់ 
ប៉ុន្ត្រា ក្រាុមហ៊ុ ននៅត្រា មិនផ្តល់ 
ដំណោះ ស្រាយ  ទើប បានមក 
សុំ  កិច្ច អន្តរគមន៍ ពី  លោកនា- 
យក រដ្ឋមន្ត្រាហី៊នុ ស្រាន ដើម្រាប ីឱ្រាយ 
ជួយ ដោះស្រាយ។

លោកបាន បញ្ជាក់ថា៖«យើង  
ស្វ្រាងរក កចិ្ច អន្តរ គម ន ៍អសហ់ើយ 
តាងំពថីា្នាកក់្រាម ដល ់លើ បាន 
យើង ឈានទៅ សម្ត្រាច ឱ្រាយ ជួយ 
ន្រាះ។កន្លង ទៅអាជា្ញាធ របានជួយ  
សម្រាប សម្រាួល គ្រាន់ត្រា ខាង 
បរុមីនិ មាន ផ្តល ់សង្រាឃឹម អ្វ ីឱ្រាយ យើង  
ព្រាះ នៅព្រាល សម្រាបសម្រាួល 
ហើយ ខាង បរុមីនិ ដាក ់ជាង ទៅ 
ធ្វើ ដដ្រាលទុក ផ្ទះ យើង ដុះ ស្ល្រា»។ 
    បើ តាម លោក យឹម រដា្ឋា  
ករណី ពលរដ្ឋ រងគ្រាះ ទំាងអស់ 
គឺមាន អង្គហ្រាតុ ខុសគ្នា ដោយ 
អ្នកខ្លះ បងល់យុ ផ្តាច ់ហើយ មនិ 
ទទួល បាន ប្លង់ ខណៈ ផ្ទះ នៅ 
មិនទាន់ សាង សង់ រួច។ ចំណ្រាក 
អ្នកខ្លះ នៅ បន្ត បង់ រំលស់ ប៉ុន្ត្រា 
ខាង ក្រាុម...តទៅទំព័រ ៦
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កម្ពជុាត្រវូបានទទួលស្គាល់ថាមានអត្រព្រយាបាលអ្នកជំងឺអ្រដស៍ខ្ពស់ជាងគ្រនៅតំបន់អាសី៊បា៉ាសី៊ហ្វកិ
មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន បានឱៃយ ដឹងថា ឆ្នាំ  
២០២០កន្លងទៅ បៃទៃស កម្ព ុជា 
តៃូវ បាន ទទួលស្គាល់ ថា  មាន 
អតៃ គៃបដណ្តប់ សៃវា ពៃយាបាល 
ថៃទាំ អ្នកជំងឺ អៃដស៍ រហូតដល់  
៨៣% ដៃលជា អតៃ ខ្ពស ់ជាង- 
គៃ នៅ តំបន់ អាសុី បា៉ាសុីហ្វិក គឺ 
ខ្ពសជ់ាង បៃទៃស ធំៗ  ដចូជា ចិន 
ឥណ្ឌា ថៃ វៀតណម ជាដើម ។

លោក ថ្លៃង ដូចនៃះ តាមរយៈ 
សរលខិិត នាឱកាស បៃរព្ធ ទវិា 
ពិភពលោក បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដ ស៍ 
១ធ្ន ូ២០២១  កៃម បៃធានបទ  
« បញ្ចប់ វិសមភាព បញ្ចប់ អៃដ ស៍ 
បញ្ចប ់ជងំឆឺ្លង រាតតៃបាត សកល » 
ក្នងុ គោលបំណង រួមគ្នា ជា សក ល 
ដើមៃបី បង្ហាញ ព ីការប្តៃជា្ញាចតិ្ត ខ្ពស ់
របស់ បៃជាជន នៅលើ សកល- 
លោ កចូលរួម ចៃករំលៃក នូវ ចំណៃះ-
ដឹង ជំនាញ នងិ បទ ពសិោធថ្មីៗ  
ក្នងុ ការទប់ស្កាត់ ការរាល ដា ល  
មៃរោគ អៃដស៍ ឱៃយ កាន់តៃ មាន 
បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ។

លោក ហុ៊ន សៃន បាន លើក - 
ឡើង ថា អ្នក ផ្ទុកមៃរោគ អៃដស៍ 
នៅ កម្ពុជា តៃូវបាន រាប់បញ្ចូល 
ក្នងុចំណោម បៃជាជន កៃកីៃដៃ ល   
កំពុង ទទួលបាន ការគំពារ សង្គ ម 
កានត់ៃ ទលូទូំលាយ ។ តាមរយៈ 
កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សច់បៃក់ ដល់ 
គៃសួរ កៃកីៃ គៃសួរ បាន ទទលួ 
បៃក់ឧបត្ថម្ភ បៃមាណ ៥១៥ 
០០៤ ០០០  រៀលគិតពី ខៃមិថុ នា 
ឆ្នាំ  ២០២០ ដល់ ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ  

២០២១ ។ លោក ថា ជាមួយ គ្នា 
នៃះអាជា្ញាធរ ជាត ិបៃយទុ្ធ នងឹ ជ ំង ឺ
អៃដស៍ កំពុង សហការ ជាមួ យ 
កៃស ួង ផៃនការ ដើមៃប ីកៃសមៃលួ 
នីតិវិធី ក្នុង ការអនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក- 
ផ្ទុកមៃរោគ អៃដស៍ មួយចំនួនធំ 
ថៃមទៀត ដៃល ពុំទាន់ ទទួល 
ការ គំពារ សង្គម អាច ទទួល 
បណ្ណសមធម៌ ឬ អត្តសញ្ញាណ 
បណ្ណ ជនកៃីកៃ ។

លោក  មានបៃសសន៍ ថា៖  
« កម្ពជុា ជា បៃទៃស ឈានមុខ 
មួយ ដៃល កំពុង ផ្លាស់ប្តរូ មុខមាត់ 
កម្ម វិធី អៃដស៍ ពី ការពឹង ផ្អៃកលើ 
តៃ ជំនួយ ខាងកៃ មក ជា កម្មវធិ ី
អៃដស៍ ដៃល មាន ភាពធន់  និង 
មាន ចីរភាព ។ កម្ពុជា បានចាប់ - 
ផ្តើម ពងៃឹង បៃព័ន្ធ ជាតិ សំដៅ 
បង្កើ ត ចរន្ត ជាតិ មួយ ដៃល មុត- 
សៃចួ ក្នងុ ការបៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ អៃដ ស៍ 
ដោយ បង្កលក្ខណៈ ឱៃយ គៃប់ កៃសួ ង 
ស្ថាបន័ រាជធាន ីខៃត្ត ដណំើរការ 
គណៈកមា្មាធិការ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
អៃដស៍ គៃប់លំដាប់ ថា្នាក់ និង 
ដោយ ឱៃយ សហការ យ៉ាង ជតិស្នទិ្ធ 
ជាមួយ ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍ អង្គការ អន្តរ - 
ជាតិរួមទំាង អង្គការ កៃ រដា្ឋា ភិបា ល 
និង សង្គម សុីវិល ជាតិ  និង អន្តរ - 
ជាតិ ផង » ។

លោកនាយក រដ្ឋមន្តៃី ក៏បាន 
បញ្ជាក់ទៀត ថា៖ « កម្ពុជា យើង 
ស្ទើរតៃ សមៃច គោលដៅ  ៩៥-
៩៥-៩៥  ទាងំ សៃងុ រចួទៅហើយ 
នៅ ឆ្នាំ កន្លងទៅ ទោះបីជា យើង 
ស្ថិតនៅក្នុង បរិបទ នៃ ការ គំរាម - 
កំហៃង នៃ មៃរោគ កូវីដ ១៩  យ៉ា ង- 
ណ ក៏ដោយ » ។

លោក ហុ៊ន សៃន បាន កោត - 
សរសើរ ចំពោះ កៃសួង ស្ថាប័ន 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់ជាតិ និង ថា្នាក់ កៃ ម - 
ជាតិពៃមទំាង ដៃគូ ទំាងអស់ ដៃ ល 
បាន ចលូរមួ យ៉ាងសកម្ម ក្នងុ ចរន្ត 
ជាតិ នៃ ការបៃយុទ្ធបៃឆំង នឹង 
មៃរោគ អៃដស៍  និង ជំងឺអៃដស៍ 
កៃម ការដឹកនាំ របស់ រាជ រដា្ឋា - 
ភិបាល ដៃលមាន អាជា្ញា ធរ  ជាតិ 
បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺអៃដស៍ ជា សៃនា - 
ធិការ ។ លោក ក៏បាន អំពាវនាវ 
ឱៃយ គៃប់គ្នា តៃូវខិតខំ ថៃមទៀត 
ក្នុង ការស្វៃងរក អ្នក ផ្ទុកមៃរោគ 
អៃដស៍ ដៃល បាត់ មុខ មិនទាន់ ម ក  
ទទួល សៃវា ពៃយាបាល និង ក្នងុ កា រ-  
បញ្ចៀស កុំឱៃយ មាន ការ បោះ បង់ 
កា រពៃយាបាល របស់ អ្នក ផ្ទកុ មៃរោ គ  
អៃដស៍ ទាំងអស់ ចំនួន បៃមាណ 
១២ ០០០នាក់ ។

លោក ហ៊នុ សៃន  បញ្ជាកថ់ា៖ 
« ដើមៃបី ឈាន ទៅ សមៃច ជោគជ័ យ   
នៃ ការបង្ការ ទប់ស្កាត់ ការរីក រាល - 
ដាល នៃះស្ថាប័នរដ្ឋ ទំាងអស់ ទំា ង 
ថា្នាក់ជាតិ ទាំង ថា្នាក់កៃម ជាតិ 

តៃូវ តៃ សហការ ឱៃយបាន ជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ បៃតិបត្តកិរ ពៃមទំាង ជា មួ យ 
សហគមន៍ នៃ បៃជាជន គន្លះឹ ទំា ង - 
អស់ ក្នងុ ការផៃសព្វផៃសាយ សរ សុវ ត្ថ ិ- 
ភាព នៃ ការ រួមភៃទ ដូចជា ការ បៃើ - 
បៃស់ សៃមអនាម័យ កម្មវិ ធី  
PrEP ឬ PEP ឬ ការធ្វើ តៃស្ត រក 
មៃរោគ អៃដស៍ ដោយ ខ្លួនឯង 
ជាដើម » ។

ក្នុង ស្មារតី ឈាន ទៅ សមៃច 
គោលដៅ  ៩៥-៩៥-៩៥  នៅ ឆ្នា ំ 
២០២៥ គោលនយោបាយ ចមៃប ង 
របស់ រាជរដា្ឋាភិបាល ផ្តោត លើ 
វិធា នការ បញ្ចប់ វិសមភាព បញ្ច ប់   
អៃដស៍ និង បញ្ចប់ ជំងឺ រាតតៃបាត 
ដោយ ពងៃីក អតៃ គៃបដណ្តប់ 
សៃវា ថៃទាំ ពៃយាបាល ពៃមទាំង 
ផ្តល់ ភាពងយសៃួល ដល់ អ្នក- 
ផ្ទុកមៃរោគ អៃដស៍ ឱៃយ មក ទទួល 
ទាំង សៃវា នៃះទាំង ផលបៃយោ - 
ជន ៍នៃ កម្មវធិ ីគពំារ សង្គមដោ យ  
មិន ទុក នរណ មា្នាក់ ចោល នោះ 
ឡើយ ។ ជាមួយ គ្នា នៃះដៃរ បៃមុ ខ 
រាជរដា្ឋាភបិាល នងឹ បន្ត ការដកឹនា ំ

ការបៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺអៃដស៍ ឱៃយ កា ន់- 
តៃ មាន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់ តាំងពី 
ថា្នាក់ជាតិ ដល់ ថា្នាក់កៃម ជាតិ 
ដោយ ជំរុញ ឱៃយ អនុវត្ត នូវ វិធាន - 
ការ ទាងំ ៦ ក្នងុនោះ រមួមាន ទ ី១ 
ការផ្តល់ កញ្ចប់ ថវិកា សមៃប់ 
បញ្ជាៃប ការងរ បៃយុទ្ធ នឹង 
មៃរោ  គ អៃដស៍ និង ជំងឺអៃដស៍ 
ទៅក្នងុ ផៃនការ អភិវឌៃឍ ន៍រយៈ - 
ពៃ ល ៥ឆ្នាំ និង កម្មវិធីវិនិយោគ 
៣ ឆ្នាំ រំកិល របស់ ឃុំ សង្កាត់ ។

វិធានការ ទី ២ គឺ កៃសួង សុខា - 
ភិបាល និង កៃសួងផៃនការ រៀប ចំ 
កំណត់  និង ចាត់ទុកថា អ្នក ផ្ទុក 
មៃរោគ អៃដស ៍ជា កៃមុ បៃជាជន 
ងយ រងគៃះ ដៃល តៃូវ ទទួ ល- 
បាន បណ្ណ សមធម៌ ។

វិធានការ ទី ៣ កៃសួង សុខា - 
ភបិាល នងិ កៃសួង សៃដ្ឋកចិ្ច ន ិង 
ហិរញ្ញវត្ថុ សហការ កៃសមៃួល 
រៀបចំ វិធាន  និង នីតិវិធី ក្នុង ការ- 
ផ្តល់ កញ្ចប់ ថវិកា ឱៃយ សៃុក បៃតិ - 
បត្ត ិមន្ទរីពៃទៃយបង្អៃក និងមណ្ឌ ល-  
សុខភាព មាន ថវិកា ផ្ទាល់ សមៃ ប់ 
ការងរ ឆ្លើយតប មៃរោគ អៃដស៍ 
និង ជំងឺអៃដស៍ ។

ចំណៃក វិធានការ ទី ៤ ទីស្ត ីកា រ- 
គណៈរដ្ឋមន្តៃី កៃសួងមហាផ្ទៃ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
កៃសួង សុខាភិបាល និង អាជា្ញា ធ រ-  
ជាតិ បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺអៃដស៍ ទទួ ល- 
ស្គាល់ តួនាទី សំខាន់ របស់ អង្គ កា រ 
សង្គម សីុវិល ក្នងុ ការឆ្លើយតប នឹ ង 
មៃរោគ អៃដស៍  និង ជំងឺ  អៃដស៍ 
និង បន្ត គំទៃ ឱៃយមាន ការចូលរួម 
បន្តទៀត តាមរយៈ ការផ្តល់ មូល - 
និធិ ពី រាជរដា្ឋាភិបាលតាម លទ្ធ - 

ភាព ថវិកាជាតិ ។
រីឯ វិធានការ ទី ៥ គឺ ឧត្តម កៃមុ - 

បៃកឹៃសា សៃដ្ឋកចិ្ចជាត ិសកិៃសា លម្ហ 
ថវកិា ដើមៃប ីធានា ការអនវុត្ត ការ- 
ប្តៃជា្ញាចិត្ត របស់ រាជ រដា្ឋា ភិបា ល 
ក្នុង ការបញ្ចប់ បញ្ហា អៃដស៍ នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២៥ និង វិធានការ ទី  
៦ កៃសួង សុខាភិបាល បន្ត ពងៃ ឹង  
ធនធាន មនុសៃស ការធ្វើ លទ្ធកម្ម 
ការផ្គត់ផ្គង់ ឱសថ បរិកា្ខារ និង 
បៃព័ន្ធ ព័ត៌មាន ដើមៃបី បញ្ជាការ 
ឆ្លើយតប ការរាលដាល មៃរោគ 
អៃដស៍  និង ជំងឺអៃដស៍ ឱៃយ កាន់ តៃ  
មាន បៃសិទ្ធភាព និង ធានា ចីរភា ព ។

លោក ហ៊នុ សៃន បាន អពំាវ- 
នាវ ដល់ គៃប់ កៃសួងស្ថាប័ន 
រាជធាន ីខៃត្ត កៃងុ សៃកុ ធ្វើការ 
រួម  គ្នា ជា ពហុវិស័យ សហការ 
យ៉ាង  ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ កាកបាទ 
កៃហ ម  កម្ពុជា អង្គការ មិនមៃន 
រដា្ឋាភិបា ល សង្គម សុីវិល វិស័យ 
ឯកជន អ្នក ផ្ទុកមៃរោគ អៃដស៍ 
កៃុម បៃជា ជ ន គន្លឹះ និង សហ - 
គមន៍ ដើមៃបី លុប  បំបាត់ការចម្លង 
មៃរោគ អៃដស៍ និ ង យកជ័យ 
ជម្នះ លើ មៃរោគ អៃ ដ ស៍  ឱៃយបាន 
តាម កាលកំណត់ ។

លោក បាន ថ្លៃងថា ៖ « ខ្ញុំ សូម 
ឧទ្ទិស ខ្លឹមសរ និង អត្ថន័យ នៃ 
ទិវា  ពិភពលោក បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ 
អៃដស៍ ១ធ្នូ ២០២១  ឱៃយ កា្លាយ 
ជា ចរន្ត ជាតិ ដ៏ធំធៃង មួយ ដើមៃបី 
ឈាន ទៅ សមៃច គោលដៅ  ៣  
គឺ គ្មាន អ្នក ឆ្លង ថ្មី គ្មាន អ្នកស្លាប់ 
ដោយសរ ជំងឺអៃដស៍ និង គ្មាន 
ការរីសអើង អ្នក ផ្ទុកមៃរោគ 
អៃដស៍ និង អ្នក ជំងឺអៃដស៍ »៕

តពីទំព័រ ១...បញ្ជាក់ថា ភ័ស្តុតាង 
បឋម  បង្ហាញ ថា  វីរុស បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មី នៃះ 
បង្កឱៃយមាន ហា នភិយ័ ខ្ពស ់ជាង  វរីសុ បបំ្លៃង 
ថ្ម ីដៃល គរួ ឱៃយ  បារម្ភ ដទៃ ទៀត ក្នងុ ការឆ្លង  
ជំងឺ ក ូវីដ១៩ ឡើងវ ិញ។អមូកីៃងុ កត៏ៃវូ បាន  
គៃ រកឃើញ ក្នុង អតៃ ឆ្លង លឿន ជាង អតៃ 
នៃ ការ កើន ឡើង ជា គហំកុ នៃ ការឆ្លង នានា 
កន្លង មក ដៃល នៃះ បង្ហាញ ថា វរីសុ បបំ្លៃង 
ខ្លនួ ថ្ម ីមយួ នៃះអាច ឆ្លង ដល ់មនសុៃស បាន 
យ៉ាង ងយ ហើយ  ធ្វើឱៃយ វា ជា វីរុស ដៃល 
ងយឆ្លង ជាង វីរុស បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មី មុន ។ 

អង្គការ ដដៃល នៃះ បាន បន្តថា «យើង 
មិនដឹង អំពី បៃសិទ្ធ ភាព របស់ វា៉ាក់សំ ង 
ចំពោះ វីរុស បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មី នៃះ ទៃ។ អ្នក- 
សៃវ ជៃវ កំពុង ពិនិតៃយ មើល ឥទ្ធិពល 
របស់ វីរុស បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មី នៃះ ទៅលើ វា៉ាក់- 
សំង និង ឧប ករណ៍ ផៃសៃងៗទៀត។ អ្នក 
វទិៃយាសស្តៃ ក ៏កពំងុ ធ្វើការ ដើមៃប ីស្វៃង យ ល ់ 
បន្ថៃម អំពី ថា  តើ ការ បំប្លៃង ខ្លនួនិង ផល - 
ប៉ះពាល់ នឹងមាន ប៉ុន ណ ដោយសរ 
លទ្ធភាព ចម្លង របស ់វរីសុ ថ្ម ីនៃះ ថា តើ វា 
ខា្លាងំ ហើយ ឆប់ រាល ដាល កមៃតិ ណ?» ។

អង្គការ នៃះ បាន លើក ឡើងថា ដោយ- 

សរតៃ ពភិព លោក មាន ទនំាក ់ទនំង គ្នា 
ទៅវិញទៅ មក វា មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ 
ដៃល អូ មី កៃុង នឹង តៃូវបាន នាំ ចូល  និង 
តៃូវបាន រក ឃើញ ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ នៃះ 
នៅក្នុង សហគ មន៍ បៃទៃស កម្ពុជា។

លោកសៃ ីវៃជ្ជ បណ្ឌតិ Li Ailan  តណំង 
អង្គការ សខុភា ព ពភិព លោក បៃចា ំកម្ពជុា 
បាន លើក ឡើង ថា កម្ពុជាគួរតៃ បារម្ភ 
អពំ ីវរីសុ បបំ្លៃង ខ្លនួ ថ្ម ីអ ូម ីកៃងុ ដៃល ទើប 
រកឃើញ ថ្មីៗនៃះ បើទោះបីជា កម្ពុជា 
សមៃច បាន អតៃ នៃការចាកវ់ា៉ាក ់សំង 
កូ វីដ១៩ ខ្ពស់ ក៏ដោយ ។ 

លោកសៃី  មាន បៃសសន៍ ថា៖«បុគ្គល  
គៃបរ់បូ គរួតៃ តៃៀម ខ្លនួ សមៃប ់ការ កើន 
ឡើង ជា គំហុក ជាយ ថាហៃតុ នៃ ករណី 
ជងំ ឺក ូវីដ១៩  ហើយ យើង គរួតៃ បន្ត រៀន- 
សូតៃ និង កៃ តមៃូវ វិធាន ការ ឆ្លើយ តប 
របស់ យើង» ។ 

អង្គការ សុខ ភាព ពិភពលោក បៃចាំ 
កម្ពុជា បាន បញ្ជាក់ថា  វិធី ការពារ ខ្លួន 
អ្នកមនសុៃស ជាទ ីសៃ ឡាញ ់របស ់អ្នក នងិ 
សហគមន៍  កម្ពុជា ទាំងមូលដៃលមាន  
បៃសិទ្ធភាព បំផុត នោះគឺ ការបន្ត អនុវត្ត 
បៃកបដោយ បៃសិទ្ធភាព  នូវ វិធានការ 
សខុភាព ស ធារណៈនងិ សង្គម។វិធានការ 
៣កុ ំនងិ ៣ការពារ របស ់កម្ពជុា នៅតៃមាន 

សរៈសំខា ន់។  
ដើមៃបី ការពារ  និង ទប់ស្កាត់ បាន ទាន់ 

ពៃល វៃលា នូវ ការចម្លង វីរុស បៃភៃទ ថ្មី 
នៃះ លោក  មម៉ ប៊នុហៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ 
សុខាភិ បាល បានអំពាវ នាវ និង កៃើន- 
រំឭក ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ សជា ថ្មី អំពី វិធី 
ការពារ ដៃល កៃសួង ធា្លាប់ បានណៃនាំ 
ក្នុង ពៃល កន្លង មក ។

លោក ម៉ម ប៊ុនហៃង បាន ស្នើ សុំឱៃយ 
ពលរដ្ឋ  បន្ត អនុវត្ត វិធានកា រ «៣ការពារ 
នងិ៣កុ»ំ ឱៃយបាន ហ្មតច់ត ់ដើមៃប ីកាតប់ន្ថយ 
ហានិ ភ័យ នៃ ការឆ្លង វីរុស កូ វីដ១៩  រួម- 
ទាងំ អនវុត្ត វធិានការសខុភាព សធា រណៈ 
នងិ សង្គម ចាបំាច ់នានា ដចូ ជា ការពាក ់
មា៉ាស ់ឱៃយបាន តៃមឹ តៃវូ លាង សមា្អាត ញកឹ- 
ញាប ់រកៃសា គមា្លាត សវុត្ថភិាព បគុ្គល១,៥ 
ម៉ៃតៃ ឡើង។

លោករដ្ឋមន្តៃី បាន បញ្ជាក់ ថា៖«រាយ-  
ការណ ៍ជនូ អាជា្ញាធរ មលូ ដា្ឋានឬ គៃពូៃទៃយ 
ដៃល នៅ ជតិ លោក អ្នក អំព ីករណ ីសងៃសយ័ 
ណមួយ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹង ភាព 
ខសុប្លៃក ធម្មតា នៃ រោគសញ្ញាឬ ជងំ ឺនងិ 
តៃវូ នៅ ដាច ់ដោយឡៃក ដើមៃបី កុឱំៃយ មានការ 
ចម្លង បន្តទៅ អ្នក ដៃល នៅ ជតិ ខ្លនួឬ កៃមុ 
គៃសួរ ខ្លនួ ក្នងុអឡំងុពៃល រងច់ា ំការវភិាគ 
ដើមៃបី រក វីរុស កូ វីដ១៩ ថ្មី នៃះ»។

លោកសៃី ឱ វណ្ណឌី ន អ្នកនាំ ពាកៃយ 
កៃសួង សុខាភិបា លក៏បាន អំពាវនាវ 
ដល់ បៃជាព លរដ្ឋ ឱៃយ បៃុងបៃ យ័ត្ន 
ខ្ពសផ់ងដៃរ  ដោយសរ ថា វរីសុ នៃះ នងឹធ្វើ 
ចរាចរណ ៍នៅពៃ លដៃល មាន ដណំើរ ឆ្លង 
កាត់  ឬ ការធ្វើ ចរា ចរណ៍ របស់ មនុសៃស។

លោកសៃី ថា៖ «នៅពៃ លណ  ដៃល 
មាន ការធ្វើ ចរាចរ ណ ៍របស ់មនសុៃស មកព ី
គៃប់ទិ សទី ចៃើន ដូចនៃះ លទ្ធភាព នៃ 
ការចម្លង ក៏ វា អាច មាន។ ដូចនៃះ យើង  
តៃវូតៃមាន ការបៃងុបៃយត័្ន នងិ បង្កើន នវូ 
ការបៃុង បៃយ័ត្ន របស់ យើង ឱៃយ កាន់តៃ 
ខ្ពស់ ជាប់ ជា បៃចាំ» ។

នៅពៃលបៃ ទៃស កម្ពុជា បាន និ ងកំ ពុង 
វលិ តៃឡប ់ទៅរក ការរសន់ៅ ក្នងុ បៃកៃត-ី 
ភាព ថ្ម ីសុ ំបៃជាព  លរដ្ឋ បន្ត នវូ ការអនវុត្ត 
នូវ ការ ការពារ ខ្លួន ឱៃយបាន ហ្មត់ចត់ ជាទី 
បំផុត  ហើយ សុំឱៃយ ទីតាំង នានា ដៃលជា 
ទតីាងំ បៃមលូ ផ្តុ ំនវូ មនសុៃស  ឬ ជបួជុគំ្នា សុ ំ
ឱៃយមានការ បៃងុ បៃយត័្ន  នងិ អនវុត្ត ឱៃយបាន 
ខា្ជាប ់ខ្ជនួ នវូ វធិាន ការដៃល លោក នាយក  
រដ្ឋមន្តៃី ហ៊ុន សៃន តៃងតៃ បៃកាស រួច 
មក ហើយ គឺ វិធាន កា រ៣ ការពារ 
និង៣កុំ។នៃះ ជាការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម រប 
ស់លោក សៃី ឱ វណ្ណឌី ន។ 

លោកសៃី  ថា ការដៃល  វិល តៃឡប់ 

ទៅរក បៃកៃតី ភាព ថ្មី នៃះក៏តៃូវ ស្ថិតក្នុង 
បៃបបទ មួយ ដៃល គៃប់គ្នា តៃូវ រៀន រស់ 
ជាមយួ នងឹ វត្តមាន វរីសុ ក ូវដី១៩ ហើយ 
ជា ពសិៃស តៃវូ បៃងុ បៃយត័្ន នវូ ការឆ្លង ឬ 
ការកើត ឡើង នូវ វីរុស នៃ ពពួក បំប្លៃង ថ្មី 
ដៃល អ្នក វិទៃយា សស្តៃ កំពុង បារម្ភ  និង 
កំពុង តាមដាន ទាំងអស់ គ្នា លើ វីរុស 
បៃភៃទ B.1.1.529 នៃះ។

លោកសៃី  ឱ វណ្ណឌី ន បានថ្លៃង   ថា៖ 
«សមូមៃតា្តោ កុ ំភ្លៃច កុ ំភយ័ ពៃក កុ ំហា៊ានពៃក 
ហើយ បុគ្គល មា្នាក់ៗ តៃូវតៃ ទទួលខុស- 
តៃូវឱៃយ   បានចៃបាស់ លាស់ នូវ សុខភាព 
របស់ខ្លួន ការពារ កៃុមគៃួសរ  និង 
សហគមន៍ និង ចូលរួម តាម ដាន  និង 
អនុវត្ត នូវ វិ ធាន ការ៣ កា រពារ៣ កុំ នៃះ 
ដើមៃបី និរន្តរភាព នៃ ការវិល តៃឡប់ ការ 
រស់នៅ របស់ យើងក្នុង បៃកៃតី ភាព ថ្មី 
នៃះគឺ មាន និរន្តរ ភាព បាន យូរ អង្វៃង » ។

យ៉ាង ណក្តី លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន 
បាន បញ្ជាក់ ថា កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន 
របាយការណ៍បង្ហាញ ថា  មាន ការ ចម្ល ង 
ចូលនូវ វីរុសបំប្លៃង ថ្មី បៃភៃទ អូមី កៃុង 
នៃះទៃ ដោយ សរ វរីសុ នៃះ ទើប តៃបានរក 
ឃើញ នងិ បៃកាស ដោយ អង្គការ សុខភាព 
ពិភព លោក នៅ ថ្ងៃទី ២៤ ខៃវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 
២០២១ កន្លង មក៕

ស្តេអី្នកភូមិរកា ក្នងុ សេកុសង្កេ ខេត្តបាត់ដំបង ដេល ឆ្លង មេរោគអេដស៍ 
កាលពីឆ្នា២ំ០១៤  ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

តំណាងWHO...



តពីទំព័រ១...ឱ្យមានការ-
ដោះស្យជាបន្ទាន់នោះគឺ
ការកាប់ទន្ទន្ព្លិចទឹកដ្ល
ជាតបំន់ស្នលូតបំន់ត្វូការពារ
នៅក្នងុខ្ត្តមួយចំនួនជាពិស្ស
គឺក្នុងខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំង។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ 

«អនធិបត្យ្យប្បន្ះគឺមិន-
អាចទទួលយកបានទ្ហើយ
ក៏មិនអាចអត់ឱនឱ្យបានដ្រ។
សម្ប់មន្ត្ីដ្លធ្វើការងារ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្ប់គ្ង
ដ្នដីជាខ្ត្តជាស្ុកឬមន្ត្ី
ដទ្ទៀតដ្លបានចូលទៅ
ពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតជាការ-
កាប់ទន្ទន្យកដីធ្លីនៅទីនោះ។
បជ្ាពលរដ្ឋក៏ដចូគ្នាយើងមនិ
អាចនឹងទទួលបានទ្នូវការ-
កាប់ទន្ទ្នព្លិចទឹក ដើម្បី
យកដីនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្ល្-
សាប»។
ក្នុងការច្ញបញ្ជាដ៏តឹងរុឹង

ន្ះលោកហ៊ុនស្នបាន
ជំរុញឱ្យអាជា្ញាធរខ្ត្តក៏ដូចជា
ប្ធានមន្ទីរជំនញដ្លមាន
ការពាក់ព័ន្ធដូចជាបញ្ហាបរិសា្ថាន
បញ្ហាធនធានទឹកបញ្ហាកសិកម្ម
និងមន្ទរីរៀបចំដ្នដីនគរូបនីយ- 
កម្មនៅតាមខ្ត្តដោយមាន

ការគំទ្ពីកមា្លាំងកងទ័ពនិង
អាវុធហត្ថត្វូប្ើបស្់ឱយ្អស់
លទ្ធភាពតាមដ្នសមត្ថកិច្ច
របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបង្ក្ប
ឱយ្បានមុងឺមាត់ដោយមនិអាច
បន្ធូរបន្ថយទៀតនោះទ្ព្ះ
រដ្ឋាភិបាលគ្មានព្លវ្លោ
បន្តទៀតនោះទ្ក្នុងការអប់រំ។
លោកបានបន្តថា៖«ដើម្បី

ការពារបឹងទន្ល្សាបរបស់
យើងដ្លកំពុងរងគ្ះ-
ស្ប់ដ្លរងនឹងការគោក-
រាក់និងការបាត់បង់ព្ឈើដ្ល  
ការបំផ្លិចបំផ្លាញពីក្ុមជន-
អនធិបត្យ្យទៅហើយនោះ
ចាំបាច់ត្ូវត្មានវិធានការ។
ខ្ញុំដក់ច្ញដំបូងប្គល់ឱ្យ
អភិបាលខ្ត្តនៅតាមតំបន់
ទន្លស្ាបទាងំអស់ទទលួខសុ- 
ត្ូវទៅលើបញ្ហាពិនិត្យមើល
និងទប់សា្កាត់ជាបន្ទាន់នូវការ-
ទន្ទ្នដពី្លចិទកឹដល្នងឹ
ឈានទៅដល់ការកើតឡើង-
វិញបន្ទាប់ពីទឹកសម្កន្ះ
ហើយក៏ត្ូវគ្ប់គ្ងផងដ្រ
ជាមួយដីដ្លបានកាប់រួច»។
ក្ពីបញ្ជាឱ្យថា្នាក់ខ្ត្ត

ច្ញសកម្មភាពលោកហ៊ុន
ស្នក៏បានបញ្ជាឱ្យរដ្ឋមន្ត្ី

ក្សួងរៀបចំដ្នដីនគរូបនីយ-
កម្មនិងសំណង់បើកកិច្ចប្ជុំ
រួមគ្នាជាបន្ទាន់ជាមួយក្សួង
សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុង
រឿងន្ះដើមប្ីបង្ចក្ភារកចិ្ច
ចុះត្តួពនិតិយ្សកម្មភាពរបស់
អាជា្ញាធរថា្នាក់ខ្ត្តនិងដកហូត
ត្ឡប់មកវិញទាំងអស់នូវដី
ទំាងឡាយដ្លបានកាប់ទន្ទ្ន 
រួចមកហើយ។
លោកបានបញ្ជាកថ់ា៖«បងឹ-

ទន្ល្សាបបានបោះព្ំប្ទល់
ដ្លបានកំណត់តំបន់ដ្ល
បានការពារដល្មនិអាចមាន
អ្នកណាដ្លប៉ះពាល់បាន។
ឥឡូវអ្នកដ្លបានធ្វើការប៉ះ-
ពាល់នោះគឺបានធ្វើការប៉ះពាល់
រួចជាស្ចទៅក្នងុតំបន់ស្នលូ។
ខ្ញុំសុំស្នើឱ្យមានការចាត់វិធាន-
ការហើយរៀបចំក្ុមសម្ប់
គ្ប់ខ្ត្តព្ះតាមក្សួង
នីមួយៗគឺមានរដ្ឋល្ខាធិការ
អនុរដ្ឋលខ្ាធកិារយ៉ាងច្ើន។
ដូច្ន្ះត្ូវរៀបចំជាច្ើនក្ុម
ដើម្បីចុះទៅតាមខ្ត្តជុំវិញ 
បឹងទន្ល្សាប»។
លោកបានបន្តថា៖«ត្ូវធ្វើ

កិច្ចការជាបន្ទាន់ត្ូវត្ដក-
ហូតមកវិញទាំងអស់ទាំង

របស់មន្ត្ីទាងំរបស់បជ្ាជន
នៅក្នុងព្ំដ្នដ្លយើងបាន
កណំត់ជាតបំន១់តបំន២់នងិ
តំបន់៣ដ្លមិនត្ូវឱ្យមាន
ការរំលោភបំពានទៅលើតំបន់
ដ្លបានកំណត់ដ្លត្ូវ
ការពារនោះទ្»។
ជាមួយនឹងការចុះប្តិបត្តិ-

ការនិងបង្ក្បន្ះលោកក៏
បានបញ្ជាឱយ្លោកសៅសខុា
ដឹកនំកមា្លាំងគ្ប់ក្ុមទាំង
ជើងទឹកជើងគោកនិងជើង-
អាកាសដើម្បីត្ួតពិនិត្យ
ជាបន្ទាន់់ទៅលើប្តិបត្តិការ
ដើម្បីរក្សាព្លិចទឹកន្ះ
ហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយទោស
ចំពោះអ្នកដ្លព្មសារភាព
ដោយខ្លួនឯង។
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ 

«សមត្ថកចិ្ចទាងំអស់សទុ្ធតជ្ា
មន្ត្ីនគរបាលយុត្តិធម៌ ដូច្ន្ះ
ត្ូវត្ចាប់ខ្លួនចំពោះអ្នក-
ណាដ្លបានបំពានជាមួយ
នងឹបទបប្ញ្ញត្តិទាងំឡាយដល្
យើងធា្លាប់បានដក់ច្ញរារាំង
ចពំោះល្មើសទៅនងឹការកណំត់
របស់រដ្ឋ។ឯកឧត្តមឱមយិន-
ទៀងត្ូវចុះស្វជ្វតើមន្ត្ី
ណាខ្លះដល្មានជាប់ពាក់ពន័្ធ
ដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូន
ទៅតុលាការកាត់ទោសទាំង-
អស់រហតូដល់រឹបអសូនូវទ្ពយ្- 
សមប្ត្តិទាងំឡាយដល្ពកួគ្
មាន»។
បើតាមប្សាសន៍លោក

ហ៊ុនស្នគ្ន់ត្ប៉ុន្មានខ្
ចុងក្យន្ះក្នុងខ្ត្តកំពង់-
ឆ្នាំងមានការកាប់ទន្្ទានដីព្
លិចទឹកប្មាណជាង២ពាន់
ហិកតាដ្លធ្វើឡើងដោយ
អតីតអភិបាលខ្ត្តដ្លទើប
ផ្លាស់ប្តរូតណំង្ថ្មីៗ ន្ះដោយ
ត្ូវដកហូតយកមកអភិរក្ស
ឡើងវិញនិងមានចំណាត់ការ
តាមផ្លូវច្បាប់។
លោកឈួរចន្ទឌឿនអតីត

អភិបាលខ្ត្តកំពង់ឆ្នាំងបាន
បដិស្ធថាលោកមិនមានដី
នៅតាមបឹងទន្ល្សាបនោះទ្
ខណៈលោកអះអាងថាបញ្ហា
ដីធ្លីព្លិចទឹកនៅតំបន់បឹង-
ទន្លស្ាបកន្លងមកគធឺា្លាប់មាន
ការកាប់រានទន្ទ្នព្លិច-
ទឹកនៅតាមភូមិឃុំជាហូរហ្
ដ្លក្នុងនមអភិបាលខ្ត្ត
កាលនោះបានធ្វើការទប់សា្កាត់
ជាបន្តបន្ទាប់នងិមនិបានចញ្
បណ្ណកម្មសទិ្ធិឱយ្ទៅបគុ្គលណា
ឡើយ។
លោកថ្ល្ងថា៖«សម្ប់ខ្ញុំ

ខ្ញុំអត់មានទ្អត់មានដីនៅ
ទន្លទ្្។ ចំាមើលកុ្មអន្តរា-
គមន៍ដ្លសម្ត្ចឱ្យចុះទៅហ្នងឹ
គ្សិក្សាមើលសំដៅលើយ៉ាង
ម៉ច្ខ្ញុំកម៏និទាន់យល់ថាម៉ច្-
ដ្រចាំមើលមើល»។
លោកសៅសុខាម្បញ្ជា-

ការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទ្-
ប្ទ្សថ្ល្ងនៅថ្ង្ទី២៨ខ្
វិច្ឆិកាថាអាវុធហត្ថបានចាត់-
ច្ងអនុវត្តភា្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួល- 
បានបទបញ្ជាពីលោកនយក- 
រដ្ឋមន្ត្ី។ក្នុងនោះលោកបាន
រៀបចំប្ជុំបន្ទាន់ដើម្បីរៀបចំ
ក្ុមការងារចុះទៅតំបន់បឹង-
ទន្ល្សាបនៅលា្ងាចថ្ង្ទី២៨
ខ្វិច្ឆកិាតម្្តងគទឺៅកាន់គោល-
ដៅណាដ្លសំខាន់ស្មគុសា្មាញ
មានការំលោភច្ើនជាងគ្។
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុង

ការចុះទៅធ្វើការងារន្ះសំខាន់
ទី១គឺយោងទៅតាមរបាយ-
ការណ៍ព័ត៌មានដ្លទទួល-
បានពីរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
ទី២នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានន្
កមា្លាំងដ្លឈរជើងនៅតាម
បណា្តាស្ុកនិងខ្ត្តដើម្បីដឹង
ថាបទល្មើសកើតនៅកន្ល្ង
ណាខ្លះនងិមយួទៀតគឺទទលួ
របាយការណ៍ពីអ្នកសារព័ត៌-
មានដ្លបានផ្សាយទោះបី
ព័ត៌មាននោះត្ឹមត្ូវឬមិន

ត្ឹមត្ូវក៏ដោយ ក៏ត្ូវយក
ព័ត៌មាននោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់
ជាមួយនិយមការនិងភូមិ-
សាស្ត្ដ្លចាត់ទុកថាជា
ការបំផ្លាញក្នុងការប្ព្ឹត្តបទ-
ល្មើសនោះ។
លោកថ្ល្ងថា៖«យើងបាន

ត្ៀមរៀបចំទាំងមធ្យោបាយ
ទាងំកមា្លាងំហើយដរ្នៅពល្
ដល្កមា្លាងំនៅខត្្តកមា្លាងំនៅ
ស្ុកមិនមានកមា្លាំងគ្ប់គ្ន់
គឺយើងមានកមា្លាំងអន្តរាគមន៍
មួយទៀតសម្ប់ឆ្លើយតប
សណំមូពរដើមបី្ធ្វើអន្តរាគមន៍
បន្ថ្មទៅតាមស្ចក្តីត្ូវការ
និយយរួមគឺយើងមិនខ្វះកមា្លាំង
ចុះធ្វើកិច្ចការងារទ្»។
លោកសុខទូចប្ធាន

រាជបណ្ឌតិយ្សភាកម្ពជុានៅថ្ង្
ទី២៨ វិច្ឆិកាសុំមិនធ្វើការ
អតា្ថាធិប្បាយអ្វីលម្អិតនោះទ្
ដោយគ្ន់ត្បញ្ជាក់ថារឿង
ន្ះរាជបណ្ឌិត្យសភាបានចុះ
ធ្វើការស្វជ្វរកឃើញន្ះ
គឺជារឿងធំដុំដ្លអាចបង្ក
គ្ះថា្នាក់ដល់សវុត្ថិភាពរបស់
លោក។លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ 
«រឿងន្ះវាធំដុំណាស់ទាក់-
ទងទៅនងឹសន្តសិខុរបស់់ខ្ញុផំង
ព្ះបើគល្ង្ត្១ផងំមក
នោះខ្ញុំគងឺាប់តម្្តង។ខ្ញុំសមូ-
អភ័យទោស»។
កាលពីដើមខ្វិច្ឆិកាន្ះ

លោកសុខទូចបានដឹកនំ
ក្ុមការងារន្រាជបណ្ឌិត្យ-
សភាកម្ពុជាចុះទៅស្វជ្វ
នៅតំបន់បឹងទន្ល្សាបដោយ
ផ្ទាល់ដោយក្នុងនោះលោក
បានពោលថាទឹកដីបឹងទន្ល្-
សាបជាសម្បត្តិមហាសាល
របស់ខ្ម្រយើងត្ូវសិក្សាដើម្បី
អភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍ។
ខ្ត្តដ្លស្ថិតនៅជាប់បឹង-

ទន្លស្ាបមានចំនួន៥គឺកំពង់-
ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបង
សៀមរាបនិងកំពង់ធំ៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្ចន្ទទី២៩ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

លោកសុខទូចនិងក្រមុការងារព្រលចុះទៅបឹងទន្ល្រសាបកាលពីថ្ង្រទី៣វិច្ឆកិា។រូបរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

លោកហុ៊ន សែន បញ្ជាឱែយ...



ហាង Fresh Mart របស់ ក្រមុហុ៊ន សីុ ភី ឈាន ជើង ចូលក្នងុ វិស័យ លក់ 
រាយ ម្ហូបអាហារ ទំនើប ជាមួយនឹង ផលិតផល ដ្រលមាន គុណភាព ខ្ពស់
ហាងFreshMartរបស់ក្រុម-

ហ៊ុនសុីភីបានចូលរួមជាមួយ
វិស័យលក់រាយម្ហូបអាហារនៅ
កម្ពុជាជាមួយនឹងហាងចំនួន២
សាខាគឺនៅខ្រត្តសៀមរាបនិង
បាត់ដំបងដ្រលផ្តល់នូវជម្រើស
មយួផ្រស្រងទៀតក្នងុការទញិអាហារ
គុណភាពខ្ពស់ថ្មីស្រស់ផលិត
ក្នុងស្រុកនិងផលិតផលសម្រច
ជាច្រើនទៀត។
សាខាទី១នៅក្នុងខ្រត្តសៀមរាប

គឺមានអាសយដ្ឋាននៅផ្លូវលោក
តាណឺយភូមិដកពោធិ៍សង្កាត់ស្ល-
ក្រមក្រងុសៀមរាបខ្រត្តសៀមរាប
ហើយចំពោះសាខានៅខ្រត្តបាត់-
ដបំងគមឺានអាសយដ្ឋាននៅផ្លវូ១
ភមូិព្រកមហាទ្រពសង្កាត់សា្វាយ-
ប៉ោក្រុងបាត់ដំបងខ្រត្តបាត់ដំបង
ដ្រលមានលក់សាច់និងអាហារ
សម្រចជាច្រើនប្រភ្រទ។
ក្រុមហ៊ុនសុីភីខ្រមបូឌាគឺជា

បតុ្រសម្ពន័្ធក្រមុហ៊នុCPFដ្រលជា
ក្រមុហ៊នុកសិ-ឧស្រសាហកម្មឈាន
មុខគ្ររបស់ប្រទ្រសថ្របានបើក
ដណំើរការហាងលករ់ាយន្រះឡើង
ដើម្របីលើកកម្ពស់គុណភាពនិង
ផ្គតផ់្គង់ផលតិផលអាហារសម្រច
និងផលិតផលសាច់ស្រស់ប្រកប-
ដោយគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងតម្ល្រ
សមរម្រយដ្រលមានទាំងលក់ រាយ
នងិលក់បះដុំ។ហាងCPFresh
Martគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងច្រក-
ចាយដ៏ធំន្រមុខទំនិញជាច្រើន
ប្រភ្រទមានចាប់ពីសាច់ជ្រកូសាច់-
មាន់ស៊ុតបន្ល្រ និងផលិតផល
សម្រចជាច្រើនទៀត។
លោកស្រតបូរី អនុប្រធាន

ការយិាលយ័អាជវីកម្មCPFresh
Martន្រក្រុមហ៊ុនសុីភីខ្រមបូឌា
ចំកាត់ប្រចាំសាខាមានប្រសា-
សន៍ថាក្រុមហ៊ុនCPខ្រមបូឌា
បានយកចិត្តទុកដក់យា៉ោងខា្លាំង
ក្នុងការចូលរួមពង្រីកអាជីវកម្ម
CPFreshMartឱ្រយមានភាព-
រីកចម្រើនដើម្របីឆ្លើយតបតាម
តម្រូវការទីផ្រសារក្នុងស្រុកនិងផ្តល់
នូវផលិតផលដ្រលមានស្តង់ដ។
«ច្ចប្របន្នន្រះក្រុមហ៊ុនសុីភីបាន

ពង្រីកអាជីវកម្មCPFreshMart
២សាខារួចមកហើយដោយសាខា
ទ១ីនៅខ្រត្តសៀមរាបនងិសាខាទី
២នៅខ្រត្តបាត់ដំបងដោយមាន
គោលបំណងសំខាន់ៗជាច្រើន
ដចូជាផ្តោតទៅលើការផ្គតផ់្គង់នងិ
ច្រកចាយផលិតផលទាំងអស់
របស់សុីភីទាងំបះដុំនងិលករ់ាយ

ផ្តល់នូវផលិតផលគ្រប់ប្រភ្រទ
របសប់្រន៊CPដ្រលមានគណុភាព
ល្អជូនអតិថិជនដើម្របីឱ្រយស្របទៅ
នងឹពាក្រយស្លាកមយួឃ្លាថា៖"កាល
បើយើងបរិភោគនៅអាហារដ៏ល្អ
យើងនឹងទទួលបាននូវគុណភាព
ជវីតិដ៏ល្អ"នងិលើសពនី្រះទៅទៀត
ដើម្របីផ្តលន់វូស្រវាកម្មដ៏ល្អក្នងុការ-
ច្រកចាយជូនដល់អតិថិជនដើម្របី
ទទួលនូវផលិតផលល្អនិងតម្ល្រ
ដូចទីផ្រសារក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«យើងទទួល

បានការគំាទ្រយា៉ោងខា្លាងំពីអតិថិជន
របស់យើងហើយក្រមុហុ៊នសីុភីខ្រ
មបូឌាគ្រងនឹងពង្រីកហាង
FreshMartរបស់ខ្លនួទៅកាន់ខ្រត្ត
ផ្រស្រងទៀតនាព្រលអនាគត»។
អាជីវកម្មក្រមុហុ៊នសីុភីខ្រមបូឌា

គឺអនុលោមតាមចក្ខុវិស័យអាជីវ-
កម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ«ផ្ទះបាយ
ពិភពលោក»ដោយផ្តោតលើការ-
អភិវឌ្រឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ដ្រលផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការ-
អភវិឌ្រឍនៅក្នងុស្រកុជវីភាពរសន់ៅ
និងបរិសា្ថាន។
នៅឆ្នាំ២០២០ក្រុមហុ៊នបាន

ពង្រកីអាជីវកម្មលក់រាយម្ហបូអាហារ
ខណៈហាងលក់រាយអាហារទំនើប
កំពុងកើនឡើងដោយសារត្រការ-
ផ្លាស់ប្តរូរបៀបរស់នៅរបស់អតិថិជន
ដ្រលចូលចិត្តទិញទំនិញនៅក្នុង
ហាងដ្រលមានបរិយាកាសមាន
ផសុកភាពនិងមានអនាម័យ។
អថិតិថនហាងFreshMart

របស់ក្រមុហុ៊នសីុភីអាចជ្រើសរីស
ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដ
អនាម័យខ្ពស់ផលិតនៅប្រទ្រស
ថ្រ និងកម្ពជុាដោយប្រើសារធាតុ
គីមីតិចតួចបំផុត។ហាងទំាង២
សាខាន្រះមានលក់អាហារស-
ម្រចជាច្រើនប្រភ្រទ ដូចជា ហត
ដកស្របាក្រតទីឬមា៉ោកសីុភីជា-
ដើម។
ថ្មីៗ ន្រះក្រមុហ៊នុសុីភីបានចុះទៅ

សមា្ភាសអតិថិជនរបស់ហាងCP
FreshMartផ្ទាល់នៅសាខា
ខ្រត្តបាតដ់បំងឈ្មោះប៉កុសភុណ័
ដ្រលជាស្ត្រីម្រផ្ទះដោយអ្នកស្រី
បានលើកឡើងថា៖«គាត់ចូលចិត្ត
ចូលទិញទំនិញក្នុងហាងCP
FreshMartណាស់ដោយគាត់
យល់ឃើញថាគ្រប់ផលិតផល

របស់ហាងCPFreshMartមាន
ភាពស្រស់ៗល្អគុណភាពល្អ
អនាម័យខ្ពស់និងតម្ល្រសមរម្រយ
ជាពិស្រសក្នុងហាងមានការរៀប-
ចំផលិតផលមានសណា្ដាប់ធា្នាប់ល្អ
ងយស្រួលដើរមើល
និងងយស្រលួជ្រើស
រីសចំណ្រកឯ
បុគ្គលិកវិញមាន
ភាពរួសរាយ»។
ដូចច្ន្រះដើម្របីទទួល

បាននៅស្រវាកម្ម
ល្អនិង

ផលតិផលគណុភាពខ្ពស់ហាងCP
FreshMartជាជម្រើសដ៏ល្អ
សម្របអ់តថិជិនដ្រលជាស្ត្រីម្រផ្ទះ
ហាងអាហារម្រចុងភៅភោជនីយ-
ដ្ឋានសណា្ឋាគារជាដើម។លើស-
ពីន្រះទៅទៀតហាងCPFresh
Martផ្តល់នូវស្រវាកម្មដ៏ល្អ
ក្នុងការច្រកចាយផលិតផល
ទាំងការបះដុំ និងលក់រាយ
ដើម្របីឲ្រយគ្រប់អតិថិជនទទួលនូវ
ផលិតផលល្អនិងតម្ល្រដូចទីផ្រសារ

ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា៕
សម្រប់អតិថិជន
ដ្រលមានចំណាប់-

អារម្មណ៍អាច
ទាក់ទងមក 
កាន់យើងខ្ញុំ 

តាមរយៈQR

website facebook youtube

លោកសែតបូរីអនុបែធាន
ការិយាល័យអាជីវកម្មCPFreshMart។

CPFreshMartបើកដំណើរការដំបូងគែនៅខែត្តសៀមរាបក្នងុឆ្នា២ំ០២០។

កែមុហុ៊នCPCambodiaបានបើកដំណើរការCPFreshMartsចំនួន២គឺនៅខែត្តបាត់ដំបងនិងខែត្តសៀមរាប។រូបថតsupplied

ផលិតផលតែវូបានរៀបចំយា៉ាងស្អាតនៅគែប់សខាCPFreshMart។

ថ្ង្រចន្ទទី២៩ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២១ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៥



តពទីពំរ័២...ហ៊នុមនិបន្តការ-
សាងសង់ឱយ្ចប់តាមការសនយ្ា
ប្គល់ផ្ទះនោះទ្។លោកថា
ក្ុមហ៊ុនកុងត្ជាមួយអតិ-
ថជិនរយៈពល្១២ខ្បគ្ល់
ផ្ទះជូន ប៉ុន្ត្ដល់ព្ល១២ខ្
មនិទាន់រចួរាល់បរ្ជាក្មុហ៊នុ
ធ្វើកុងត្សាថ្មីបន្តតាំងពី១២
ខ្រហតូដល់៣ទៅ៤ឆ្នាំដោយ
អត់ព្មដាក់ជាងសង់ទ្។
លោកគង់ចំរើនមន្ត្ីខុទ្ទ-

កាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ី
ហ៊ុនស្នបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
បុ៉ស្តិ៍នៅថ្ងទី្២៨វិច្ឆកិាថាខុទ្ទ-
កាល័យមិនទាន់ទទួលញត្តិ
នោះជាផ្លូវការទ្ ប៉ុន្ត្លោក
បានណ្នាំឱ្យពលរដ្ឋរៀបចំ
ឯកសារឱ្យបានត្ឹមត្ូវជាមុន
ខណៈករណីន្ះបានបង្វ្រឱ្យ
ថា្នាក់ខណ្ឌដង្កោបន្តដោះស្យ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«មក

ប្តឹងន្ះខ្ញុំមិនទាន់បានទទួល
ឯកសារទ្ព្ះឯកសារពាក់-
ព័ន្ធហ្នឹងមិនត្ឹមត្ូវទ្ហើយ
ពកួគាត់ច្ះត្បម្លូគា្នាមក។
ត្ខាងសាលាខណ្ឌដង្កោគ្
បានណន្ាំឱយ្បងប្អនូទាងំអស់
ហ្នឹងគាត់រៀបចំជាក្ុមព្ះ
ការទញិដរូមានការបង់ផ្តាច់ជា
ក្មុបង់រលំស់នងិអ្នកបង់រលំស់

ដាច់ហើយ។ដចូ្ន្ះការទាមទារ
របស់ពួកគាត់មានការខូចខាត
ខសុៗគា្នា។ដចូន្ះតាមនតីវិធិី
ច្បាប់អាចឈានទៅរកការប្តឹង-
ប្ដល់តាមផ្លូវតុលាការបាន»។
បើតាមលោកគង់ចំរើនថ្ង្

ចន្ទន្ះអាជា្ញាធរខណ្ឌដង្កោនងឹ
ណ្នាំឱ្យពលរដ្ឋទាំងនោះ
រៀបចំឯកសារដោយប្ងច្ក
ពលរដ្ឋរងគ្ះជាកញ្ចប់ឱយ្បាន
ត្ឹមត្ូវ និងប្ងច្ងករណី
របស់ពលរដ្ឋនីមួយៗឱ្យដាច់ពី
គា្នាដើម្បីឱ្យថា្នាក់ខណ្ឌសួ្លបន្ត
កិច្ចសម្បសម្ួលនិងរកដំ-
ណោះស្យជាមួយកុ្មហុ៊ន។
លោកវនវណ្ណៈអគ្គនាយក
ក្មុហ៊នុអ.អនិវើអាយភីរៀល-
អីុស្ត្តឯ.កនិងបុរើវើអាយភី
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្ទី
២៨ វិច្ឆិកាថាក្ុមហ៊ុនរបស់
លោកកពំងុបជ្ុពំិភាកស្ាដើមប្ី

ផ្តល់ជាដំណោះស្យ និង
ឆ្លើយតបទៅអថិជននៅថ្ង្ទី
២៩ វិច្ឆិកាន្ះ។លោកថា
ក្ុមហុ៊នមិនបានគ្ចវ្ះដូច
ពលរដ្ឋចោទនោះទ្គឺកុ្មហុ៊ន
មានជំហរដោះស្យ។
លោកថា៖«ជាគោលការណ៍

ក្ុមហ៊ុនត្ងត្ដោះស្យ
ជាមួយគាត់ជានិច្ចនៅព្ល
ដ្លគាត់តវ៉ា។កុ្មហុ៊នមានអំ-
ណះអំណាងលើអ្វីដ្លខ្លួន
ជួបប្ទះបញ្ហា។ចំពោះបញ្ហា
អ្វីផ្ស្ងទៀតខ្ញុំសុំមិននិយាយ
ទ្ព្ះការលើកឡើងរបស់
ពលរដ្ឋគឺតូ្វខ្លះអត់ខ្លះ...»។
យា៉ាងណា លោក វន វណ្ណៈ

បានអះអាងថាក្នងុពល្ឆប់ៗ 
ន្ះក្ុមហ៊ុនអាចនឹងធ្វើសន្និ-
សីទកាស្តដើម្បីបកស្យ
ជាមួយនឹងការតវ៉ារបស់ប្ជា-
ពលរដ្ឋទាំងអស់ន្ះ៕

តពីទំព័រ១...លោកហ៊នុសន្
បានថ្ល្ងថា៖«យើងបន្តរួមគា្នា
ដើម្បីអនុវត្ត និងជំរុញឱ្យទ្វបី
ទំាង២កាន់ត្មានភាពជិតស្នទិ្ធ
និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការកាន់-
ត្មានភាពជិតស្និទ្ធ។ខ្ញុំសូម
អរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោក-
ជំទាវដ្លបានផ្តល់នូវកិច្ច-
សហការដើម្បីឱ្យកម្ពុជាអាច
នឹងសម្ចបាននូវភារកិច្ចដ៏
ធំធ្ងនិងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកាលៈ-
ទ្សៈដ៏លំបាកមួយន្ះ»។
លោកអះអាងថាកិច្ចប្ជុំ

ASEM13ន្ះជាសញ្ញាចប្ាស់
មួយថាបណា្តាប្ទ្សអាសីុនិង
អឺរុ៉បប្តជ្ា្ញាចិត្តធ្វើការរួមគា្នាដើម្បី
លើកកម្ពស់ដណំើរការASEM
និងមិនបានងាកច្ញពីការ-
ស្វ្ងរកដំណោះស្យជា
ពហុភាគីចំពោះបញ្ហាប្ឈម
ជាសកលនោះឡើយ។
លោកបានបន្តថា៖«ថា្នាក់ដកឹ-

នាំន្បណា្តាប្ទស្និងសា្ថាបន័
ដ្គAូSEMបន្តប្តជ្ា្ញាចតិ្តខតិខំ
បឹ្ងប្ងឆ្ពោះទៅរកការកសាង
សហគមន៍មួយដ្លមាន
សខុដមុមានភាពបក្តួបជ្ង្
ភាពធន់ និងចីរភាពសម្ប់

ប្ជាជនអាសុី និងអឺរ៉ុបក៏
ដចូជាសមប្់អនាគតន្កចិ្ច-
សហប្តិបត្តិការអាសុី-អឺរ៉ុប
ពោរព្ញទៅដោយថាមវន្ត
ដោយផ្អ្កលើគោលការណ៍
ស្នូលន្ASEMគឺភាពមិន
ផ្លូវការភាពបត់ប្នបាននិង
ការគោរពគា្នាទៅវញិទៅមកនៅ
ក្នុងសា្មារតីកុងសង់សុីសនិង
ភាពជាដ្គូស្មើភាព»។
ថា្នាក់ដឹកនំាASEMបានអនុ-

ម័តឯកសារចំនួន៣ រួមមាន
សច្ក្តីថ្លង្ការណ៍បធ្ានអង្គ-
ប្ជុំ ASEM13ស្ចក្តីថ្ល្ង-
ការណ៍ទីក្ុងភ្នំព្ញស្តីពីការ-
សា្តារសង្គម-ស្ដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
ក្យជំងឺកូវើដ១៩និងឯកសារ
សកម្មភាពអនាគតស្តីពីការ-
តភា្ជាប់ASEM។
លោកហ៊ុនស្នថ្ល្ងថា

ឯកសារទាងំ៣ន្ះពតិជាបាន
ឆ្លះុបញ្ចាងំពីការប្តជ្ា្ញាចិត្តសាម-
គ្គីភាពនិងកិច្ចខិតខំប្ឹងប្ង
រមួគា្នាយា៉ាងមោះមតុរបស់ថា្នាក-់
ដឹកនាំន្ប្ទ្សនិងសា្ថាប័ន-
ដ្គូASEMក្នុងការចូលរួម
ពង្ឹងពហុភាគីនិយមដើម្បី
អនាគតនងិភាពជាដគ្ូអាសុ-ី

អឺរ៉ុបកាន់ត្ប្សើរឡើង។
រើឯកស្ងួការបរទស្កម្ពជុា

បានច្ញសច្ក្តីបក្ាសពត័ម៌ាន
កាលថ្ងទ្ី២៦ខ្វចិ្ឆកិាថាថា្នាក-់
ដឹកនាំASEMបានប្ត្ជា្ញាចិត្ត
ធ្វើការរមួគា្នាដើមប្ីសន្តិភាពនងិ
សន្តិសុខការអភិវឌ្ឍប្កប-
ដោយចីរភាពនិងកំណើនប្កប-
ដោយបរយិាបន័្នដោយផ្អក្លើ
ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក្នុង
នោះរួមទាំងការលើកកម្ពស់
និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអនុ-
លោមតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហ-
ប្ជាជាតិនិងស្ចក្តីប្កាស
ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស។
បើតាមស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មាន

ន្ះថា្នាក់ដកឹនាំASEMក៏បាន
ប្ត្ជា្ញាចិត្តអនុវត្តរបៀបវរៈឆ្នាំ
២០៣០ស្តពីីការអភិវឌ្ឍប្កប-
ដោយចីរភាពនិងរបៀបវរៈ

សកម្មភាពAddisAbabaផង-
ដរ្ដើមប្ីលបុបបំាត់ភាពក្កី្
បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លានកាត់បន្ថយ
វិសមភាពនិងកសាងអនាគត
មួយប្កបដោយបរិយាប័ន្ន
និងនិរន្តរភាពសំដៅធានាឱ្យ
បានថាមិនមាននរណាមា្នាក់តូ្វ
បានទុកចោលឡើយ។
ប្ភពដដ្លបញ្ជាក់ទៀតថា

ថា្នាក់ដកឹនាAំSEMបានសា្វាគមន៍
ការអនុម័តស្ចក្តីថ្ល្ងការណ៍
រដ្ឋមន្ត្ីន្បទ្ស្មា្ចាស់ផ្ទះនងិ
ប្ទ្សសម្បសម្ួលតំបន់
ASEMស្តពីីជងំឺកវូើដ១៩ពីថ្ងទី្
៧ខ្កញ្ញាឆ្នាមុំន និងស្ចក្តី-
ថ្ល្ងការណ៍ទីក្ុងភ្នំព្ញ។
ស្ចក្តីប្កាសព័ត៌មានន្ះ

បន្តថា«ឯកសារទំាង២ន្ះបាន
ឆ្លុះបញ្ចាងំពីការប្តជ្ា្ញាចតិ្តរបស់
ដ្គូASEMក្នុងការគ្ប់គ្ង

ការរើករាលដាលន្ជំងឺកូវើដ
១៩យា៉ាងមានប្សិទ្ធភាព
ធានានូវលទ្ធភាពអាចស្វ្ងរក
បានវ៉ាក់សំាងក្នុងតម្ល្សម-
រម្យ និងការទទួលបានដោយ
សមធម៌នូវវ៉ាក់សាំង»។
លោកគិនភាប្ធានវិទ្យា-

សា្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្
រាជបណិ្ឌត្យសភាកម្ពុជាប្ប់
ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្ទី២៨
ខ្វិច្ឆិកាថាកម្ពុជាជាប្ទ្ស
តូចដ្លត្ងត្ត្ូវការការ-
រួមកមា្លាំងគា្នាជាមួយបណា្តាប្-
ទ្សផ្ស្ងៗគា្នាទាំងក្នុងក្ប-
ខណ័្ឌតំបនអ់ាសុីកដ៏ចូជាតបំន់
ផស្្ងទៀតពពី្ះបញ្ហាតបំនក់៏
ដូចជាពិភពលោកមនិអាចត្វូ
បានដោះស្យជាលក្ខណៈ-
ឯកតោភាគីបានទ្។
លោកបន្តថាបញ្ហាដូចជាជំងឺ

កូវើដ១៩ការសា្តារស្ដ្ឋកិច្ចឡើង
វិញនិងបម្ប្ួលអាកាស-
ធាតុមិនមានពំ្ដ្នកំណត់នោះ
ទ្គឺវត្ូវការឱ្យមានកិច្ចខិត-
ខំប្ឹងប្ងរួមគា្នារវងបណា្តា
បទ្ស្ទាំងអសទ់ាងំក្នុងតបំន់
និងពិភពលោក។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«អី៊ចឹង

ខ្ញុំគិតថាតាមរយៈការអនុវត្ត
ដោយខា្ជាបខ់្ជួននូវគោលការណ៍
ពហុភាគីនិយមហ្នងឹធ្វើឱ្យកម្ពុជា
យើងទទួលបាននូវផលប្យោ-

ជន៍ជាច្ើនជាពសិស្គពឺាក-់
ពន័្ធជាមយួនងឹការដោះស្យ
បញ្ហាកង្វល់រួមក៏ដូចជាការ-
ការពារអធិបត្យ្យ ឯករាជ្យ
របស់ខ្លួនផងដ្រ»។
លោកបា៉ាចន្ទរឿនប្ធាន

វិទ្យាសា្ថានប្ជាធិបត្យ្យកម្ពជុា
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ពីថ្ង្ទី
២៨ ខ្វិច្ឆិកាដ្រថាឱកាស
ដ្លកម្ពុជាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះន្
កិច្ចប្ជុំASEM13ន្ះគឺជា
វ្ទិកាមួយដ្លកម្ពុជាអាច
បងា្ហាញអពំីជហំរនងិការប្តជ្ា្ញា-
ចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការសា្តារឡើង
វិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
និងដំណើរការប្ជាធិបត្យ្យ
ដល្ជាគោលការណគ៍្ឹះចមប្ង
របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុង
កិច្ចសហប្តិបត្តិការក៏ដូចជា
ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្-
ទ្សដទ្។
លោកថ្ល្ងថា៖ «ប្សិនបើ

កម្ពុជាអាចបងា្ហាញនិងអនុវត្ត
បានចំពោះគោលការណ៍ទំាង២
ន្ះខ្ញុជំឿថាទំនាក់ទំនងកដ៏ចូ-
ជាកិច្ចសហប្តិបត្តិការរវង
កម្ពជុានិងសហភាពអឺរុ៉បនឹងកាន់-
ត្សីុជម្ជាងមុនហើយកម្ពជុា
ក៏អាចនឹងទទួលបានអត្ថប្-
យោជន៍ជាច្ើនពីទំនាក់ទំនង
ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបន្ះ
នៅព្លអនាគត»៕
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី...

កិច្ចប្រជំុថ្នាក់ដឹកនំាអាសីុ-អឺរុ៉បកាលពីថ្ង្រទី២៦ វិច្ឆកិា  ។ រូបថតSPM

អតិថិជន...
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តពីទំព័រ១...សបញ្ជាក់ឱ្យ
ឃើញថាសមរង្សី៊និងកឹមសុខា
មិនម្នជាមនុស្សត្មួយទ្។
លោកកមឹសខុាដល្នៅត្

ត្ូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្ម
ការតួ្តពិនិត្យរបស់តុលាការ
នៅឡើយក្មការចោទប្កាន់
ពីបទ«ក្បត់ជាតិ»នៅថ្ង្ទី២៨
ខ្វិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២១បានសរស្រ
នៅលើហ្វ្សប៊ុកផ្លូវការរបស់
លោកថារហតូមកដលព្់លន្ះ
លោកសមរង្ស៊ីនិងសហការី
នៅត្បន្តយកឈ្មោះនងិរបូថត
របស់លោកទៅប្ើប្ស់ភ្ជាប់
ជាមួយនឹងសកម្មភពនានាដ្ល
ពុមំានការអនញុ្ញាតឬគាទំព្ីរបូ
លោក។លោកបញ្ជាក់ថា៖«លើស
ពីន្ះទៅទៀតជាក់ស្តង្លោក
សមរង្ស៊ីនិងសហការីបានដើរ
ចញ្ពគីោលការណ៍នងិស្មោរតី
ដើមន្ការរួបរួមដោយទៅ
បង្កើតចលនានយោបាយផ្ស្ងៗ 
និងមុខតំណ្ងខ្លនួឯងជាពិស្ស
ថ្មីៗន្ះគឺការត្ឡប់ទៅគាំទ្
ដោយចំហឬនៅពីក្យការ-
ដឹកនាំគណបក្សនយោបាយ
ចាស់របស់ពួកគ្គឺគណបក្ស
ភ្លើងទៀន»។«ទង្វើរបស់ពកួគ្
សបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាសមរង្ស៊ី
និងកឹមសុខាមិនម្នជាមនុស្ស
ត្មួយទ្ព្ះសកម្មភពទំាង-
អស់ន្ះមនិមានការគាទំ្ឬជា
ជំហររបស់ខ្ញ៊ំឡើយ»។
លោកកឹមសុខាដ្លកំពុង

ត្ជាប់នៅក្នង៊បម្មធ្វើនយោ-
បាយនៅឡើយបានអំពាវនាវ
ដល់លោកសមរង្សី៊និងសហ-
ការីឈប់បំពានមកលើរូបលោក
ដោយការយកឈ្មោះនងិរបូថត
លោកទៅប្ើបស្់ភ្ជាប់ជាមួយ
សកម្មភពមហិច្ឆតានយោបាយ
របស់ខ្លនួដល្ធ្វើឱយ្សធារណ-
មតិជាតិ និងអន្តរជាតិមានការ-
ភន់ច្ឡំ។ «ខ្ញ៊ំសូមបញ្ជាក់
ផងដ្រថាខ្ញ៊ំមិនពាក់ព័ន្ធ និង
មិនទទួលខុសតូ្វចំពោះសកម្ម-
ភពរបស់លោកសមរង្ស៊ីនិង
ក្ុមនោះឡើយ»។
លោកសមរង្ស៊ីត្ងត្ថ្លង្

នៅក្នង៊វ្ទិកាជួបជំុអ្នកគំាទ្
របស់លោកនិងមន្ត្ីអតីតគណ-
បក្សគណបក្សសង្គ្ះជាតិនៅ
ឯក្ប្ទ្សថារូបលោកនិង
លោកកឹមសុខាជាមនុស្សត្មួយ
នងិបានដាកផ់ំ្ងរបូភពចាបដ់្
គា្នាលើកដ្ឡើងលើដ្លជា
សញ្ញាមិនប្កបាក់គា្នា។
លោកសមរង្សី៊កាលពីថ្មីៗ ន្ះ

នៅក្ន៊ងពិធីជួបជុំ អ្នកគាំទ្នៅ
រដ្ឋកាលីហ័្វរនីញ៉ាលោកបានថ្លង្
អំពាវនាវដល់ថា្នាក់ដឹកនាំអតីត
គណបកស្សង្គ្ះជាតិទាងំអស់
ឱ្យបើកចិត្តទូលាយនិងកំុបង្ហាញ
ពកីា រប្កបាក់គា្នានៅក្នង៊កាលៈ-
ទស្ៈន្ះដោយលោកថាវាមិន
ចំណ្ញដល់ប្ទ្សជាតិឡើយ។
លោកថាច់សដ្ា្ឋាអនបុធ្ាន

ទ១ីគណបកស្ភ្លើងទៀនថ្លង្ថា

លោកសុំមិនធ្វើអតា្ថាធិប្បាយអ្វី
ឡើយចំពោះករណីលោកកឹម
សុខានិងលោកសមរង្ស៊ីន្ះ
ព្ះលោកយល់ថាជាករណី
ផ្ល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំង២។
សម្ប់រូបលោកលោកដឹងត្
បំព្ញកិច្ចការងរនិងពង្ឹង
គណបក្សភ្លើងទៀនត្បុ៉ណ្ណោះ។
លោកស្ងសរីអ្នកវិភគ

បញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយយល់
ឃើញថាលោកកឹមសុខាមិន
ទាន់ផុតបម្មរបស់តុលាការ
នៅឡើយទ្ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោ-
បាយហើយការសរស្ររបស់
លោកប្បន្ះវាជាសរនយោ-
បាយតាមរយៈការប្ើប្ស់
ពាក្យសម្តី គឺមិនចំណ្ញនោះ
ទ្ខណៈលោកសមរងស្៊ីបាន
ប្កាសពីការមិនប្កបាក់និង
នៅប្ើប្ស់សរសមរង្សី៊និង
កឹម សុខាជាមនុស្សត្មួយ។
លោកពន្យល់ថាមូលហ្តុដ្ល
មិនចំណ្ញដល់លោកកឹមសុខា
គឺបាត់បង់សង្គះ្ជាតិព្ះបើ
លោកកមឹសខុាចង់បឡ្កូក្នង៊
វិស័យនយោបាយឡើងវិញគឺ
គាត់តូ្វដើរច្ញពីគណបក្ស
សង្គ្ះជាតិដោយខ្លួនឯង
ខណៈដ្លលោកសមរង្ស៊ីមិន
ដើរច្ញទ្ព្ះលោកសម
រងសី៊្អត់អាចធ្វើនយោបាយបាន
និងនៅឱបនិងរក្សាព្លឹងគណ-
បក្សសង្គ្ះជាតិ។
លោកបន្តថានៅព្លដ្ល

លោកសម រង្សី៊ រក្សាព្លឹង
សង្គ្ះជាតិបានលោកសម
រង្សី៊ នឹងប្កាសឱ្យព្លឹងឱ្យ

ចលូទៅក្នង៊បកស្ណាមយួដចូ-
ជាប្កាសឱ្យចូលគណបក្ស
ភ្លើងទៀនឬគណបកស្ណាមយួ
នោះវានឹងធ្វើឱ្យឥទ្ធពិលគណបក្ស
នយោបាយនោះកាន់ត្រីកធំ។
លោកបន្តថាចំណ្កលោក

កមឹសខុាគរួត្យកព្លវ្លា
ទៅណ្នំាមន្ត្ីនៅជំុវិញខ្លនួដ្ល
ត្ងត្និយាយផ្ត្សផ្តាសជា
ប្ភ្ទ«ត្ីក្ឹមខាំកន្ទ៊យខ្លួន-
ឯង»។«កន្លងមកន្ះយើងឃើញ
ថាមន្ត្នីៅជំុវិញគាត់វង្វង្សម-
រភូមិប្ើប្ស់មធ្យោបាយទូល
លោកកឹមសុខាជាន់ក្បាលសម-
រងសី៊្ដើមប្វី្ជ៉ាមយួហ៊នុសន្។
អាហ្នឹងមិនម្នជាមធ្យោបាយ
ល្អទ្ គឺគាត់ត្ូវត្ធ្វើការប្-
ដ្ប្ដៅពួកហ្នងឹ»។
គណបក្សភ្លើងទៀនកាលពី

ថ្ងទ្២ី៧ខវ្ចិ្ឆកិាបានរៀបចំធ្វើ
សមាជដើម្បីក្សមួ្លក្ខន្តិកៈ
និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថា្នាក់នំា
ដោយបានបោះឆ្នាតជ្ើសរសី
មន្ត្ជីានខ់្ពសន់្អតតីគណបកស្
សង្គ្ះជាតិនិងសង្គមសុីវិល
មួយចំនួនទៅក្នង៊គណៈកមា្មោធិការ
នាយកគណៈកមា្មោធិការអចិន្្តយ៍
និងប្ធានអនុប្ធានអគ្គល្-
ខាធិការរបស់គណបក្ស។
លោកថាច់ស្ដា្ឋាថ្លង្នៅថ្ងទី្

២៨វិច្ឆកិាថាជាមួយគា្នាន្ះគណ-
បក្សក៏បានអនុម័តទៅលើយុទ្ធ-
សស្តនិ្ងគោលនយោបាយមួយ-
ចំនួនទៀតសម្ប់អនុវត្តនៅ
ពល្ខាងមខុនងិមយួវញិទៀត
រៀបចំរចនាសម្ពន័្ធឱយ្ទៅដល់ឃុំ
សង្កាត់នៅទូទាំងប្ទ្សប៉ុន្ត្

លទ្ធភពក្នង៊ការចូលរួមបោះឆ្នាត
ជ្ើសរសីក្មុប្កឹស្ាឃុំសង្កាត់
មិនទាន់សម្ចនៅឡើយ។
លោកគិនភប្ធានវិទ្យោស្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រាជ-
បណ្ឌិត្យសភកម្ពជ៊ាថ្លង្ថាការ-
ធ្វើសមាជរបស់គណបក្សភ្លើង-
ទៀនគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀត
ចងុក្យន្នយោបាយរបស់
កម្ព៊ជាជាពិស្សនយោបាយ
របស់គណបកស្តាមរយៈមន្ត្ីន្
អតីតគណបក្សសង្គ្ះជាតិ
កំពុងស្វះស្វង្រកទីតំាងឈរជើង
សម្ប់ការចូលរួមប្កួតប្ជ្ង
ការបោះឆ្នាតនៅឆ្នាំ២០២២
និងនៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។
លោកថាមួយទៀតក៏វាបង្ហាញ

ពីការបក្ខ្ញក្គា្នារវាងសម្ពន័្ធមតិ្ត
អតីតគណបក្សសង្គ្ះជាតិ
ពីព្ះថាគណបក្សភ្លើងទៀន
ន្ះជាគណបក្សរបស់លោកសម
រង្ស៊ី។ទោះបីលោកសម រង្ស៊ី
មនិចញ្មខុដោយផល្់ក្តីប៉នុ្ត្
គ្ដឹងថាគូកននិងកុ្មបក្សរបស់
លោកបានទៅប្មូលគា្នាជ្ក
ក្មគណបក្សភ្លើងទៀនន្ះ
រចួទៅហើយ។លោកថា៖«ន្ះ
គឺជាសញ្ញាមួយដ្លថាពួកគ្
បានប្កគា្នាទៅលើគំនិតដ្ល
ចងឃ់ើញរស់ឡើងវញិនវូគណ-
បក្សសង្គ្ះជាតិ។ការរៀបចំ
សមាជន្ះក៏ជាសញ្ញាមួយ
បញ្ជាក់ថានយោបាយនៅក្ន៊ង
ប្ទ្សកម្ព៊ជាចុងក្យន្ះ
វិវត្តទៅរកស្ថានភពល្អប្សើរ
ពោលគឺលម្ហនយោបាយមនិតូ្វ
បានរឹតត្បិតទ្»៕
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� ង��ងនិងអគ�នាយក
លី�្ស្ង

ប្រធា ន�្រប់�្រងកា រីនិពន្ធ
សំរិទ្ធ

អនុប្រធា ន�្រប់�្រងកា រីនិពន្ធ
សូវិស ល

ប្រធា ន�្រុមអ្នកយកព័ត៌មា ន
ផ ក់ស�ងលី

អនុប្រធា ន�្រុមអ្នកយកព័ត៌មា ន
មំុគនា�

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នជា តិ
វង្សសុ�្ង,ព្ុំភ័ក្្ត

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា ន�្រដ្ឋកិច្ច
�៉្គុណមករា

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា ន�្រដ្ឋកិច្ច
រា�ន់រីយ

កា រីនិពន្ធព័ត៌មា នអន្តរជា តិ 
ប្ក់ស យ

កា រីនិពន្ធជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន្ធរងជីវិតកម្រ�ន្ត
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន្ធរងព័ត៌មា នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន្ធរង/អ្នកបក�្រព័ត៌មា នកី� 
ណ្មវណ�ៈ

កា រីនិពន្ធ�្រហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្នកយកព័ត៌មា នជា ន់ខ�ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្ង

អ្នកយកព័ត៌មា ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,

គឹមស រុ�,ហឹុនពិសី,នៅ សុីវុតា្ថា,
ឡ៊ងគឹមមា៉ារីតា ,� យស មា ន,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,� មប៊ុនធឿន
វ�នដា រា�,រ័ត្នសុជាតា ,រីសុចា ន់

អ្នកបក�្រ
ប៊ុនផលា�,ជិនណា ន,

សយរា�សុី
កា រីរូបថត

ហ្ងជីវ័ន,ហុងមិនា ,
��នរង្សី

អ្នក�្រស�្រួលអក��វិរុទ្ធ
�្ករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
ប្រធា ន�្ន្រកផលិតកម្មនិង� ះពុម�

ញឹមសុក្ភីរៈ
�្ន្រករចនា�្រហ�ិក

េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ
�្ន្រកផ្រ�យពា ណិជ�កម� 
ជ្ម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្ត,017578768
ប្ជ្ញមុន្នីរៈ,015239293
ក្វពុទ្ធី,012966605

ពា ំងបា៉ាទ្ីយា៉ា,081872202
JESSAPIASTRO,092445983

ប្រធា ន�្រក�យកា�្រតស្តីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
ប្រធា ន�្រក�យកា�្រត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសនា ,015814499

ប្រធា ន�្ន្រករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្រ�
ព្ជ្សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន្រករដ្ឋបាលនិងធនធា នមនុស្រ�
�៊ិល� ភ

នាយិកាហិរញ�វត�ុៈ��ងតា ំងម៉្ង
ប្រធា នគណន្រយ្រយៈេស៊្នវិច្ឆិកា

ែផ្នកព័ត៌មា នវិទ្រ�និងរចនា�្រហទំព័រ
វង់អូន

�្ន្រករចនា ទំព័រ
សួនស វា�តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា
កា រិយ ល័យ�្រត្ត�ៀម�ប

សុភ រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូសម្រ� ខូអិលធីឌី

ជា ន់ទី៧ន្អគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMម� វិថីសម្តច្

ហុ៊នស្ន(ផ្លវូ៦០ម្៉ត្)ភូមិទួលរកា៣
សង្កាត់ចា ក់អ�្ក្ម,

ខណ្ឌមា នជ័យ,១២៣៥៣រាជធា នីភ្នព្ំញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
CELLCARDៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
SMARTៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិយ ល័យ�ៀម�ប

ផ្ទះល្ខ៦២៩ផ្លវូល្ខ៦សង្កាត់ស�យដង�៊ំ
ក្ងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

LAW TALKLAW TALKLAW TALK
ស្វែងយល់ពីនីតិវិធីនែការដាក់ឱែយស្ថតិកែមការតែតួពិនិតែយពីតុលាការ(តចប់)
គឹមសារុំ

កាលពីសបា្ដាហ៍មុនភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្ដិ៍បានផ្សព្វផ្សាយ១វគ្គរួច
មកហើយអំពីលក្ខខណ្ឌន្ការ
ត្ួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ
តាមរយៈការពន្យល់ពីលោក
ម្ធាវី លី កុសលដ្លមាន
ការិយាល័យបម្ើការនៅផ្ទះ
ល្ខ៤៥Eoផ្លូវល្ខ៩ភូមិ
ត្ពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅ
ខណ្ឌពោធិ៍ស្នជ័យរាជធានី
ភ្នំព្ញ។ រីឯវគ្គន្ះយើងសូម
ផ្សព្វផ្សាយវគ្គបន្តតាមរយៈសំ-
ណួរដូចខាងក្ម៖
ឧបមាថាលោក(ក)ត្រវូដោះ-

ល្រងត្រតុលាការប្រើពាក្រយថា
ដាក់ឱ្រយស្ថតិនៅក្រមការត្រតួ-
ពិនិត្រយតាមផ្លវូតុលាការប្របន្រះ

តើលោក(ក)នៅត្រជាប់ឈ្មោះ
ថាជាជនជាប់ចោទឬ?
-ជាគោលការណ៍ការដាក់ឱយ្

ស្ថិតនៅក្មការត្ួតពិនិត្យ
របស់តុលាការមិនម្នជាមាន

ន័យថាជននោះរួចផុតពីការ-
ចោទប្កាន់នោះទ្គឺលោក
(ក)នៅត្ជាប់ឈ្មោះថាជា
ជនត្វូចោទដដល្ហើយត្វូ
រង់ចំារហូតដល់មានការសម្ច

ស្ថាពរពីតុលាការជាន់ទាបឬ
ជាន់ខ្ពស់ប្សិនបើមានការប្តងឹ
ឧទ្ធរណ៍ជាដើម។
ក្នុងអំឡុងព្រលអនុវត្តកិច្ច-

ត្រួតពិនិត្រយតាមផ្លូវតុលាការ
ន្រះប្រសិនបើលោក(ក)បង្ក
បទល្មើសតើតុលាការត្រូវឱ្រយ
លោក(ក)ជាប់ពន្ធនាគារវិញ
ឬយ៉ាងណា?
-ជនណាបង្កបទល្មើសជន-

នោះត្វូទទលួទោសបើទោះបី
ជាជននោះមិនម្នជាបុគ្គល
ដ្លដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្ម
ការត្ួតពិនិត្យរបស់តុលាការ
ក៏ដោយដូច្នះ្មិនមានហ្តុផល
ណាដ្លជនដាក់ស្ថតិនៅក្ម
ការត្ួតពិនិត្យរបស់តុលាការទៅ
បង្កបទល្មើសថ្មីមួយទៀតហើយ
មិនមានទោសនោះទ្។

ឧបមាថាលោក(ក)កាលពី
គាត់ជាប់ឃុំគឺតុលាការបាន
បង្គាប់ឱ្រយគាត់សងសណំងទៅ
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្របវ្រណី។ចុះ
នៅព្រលតុលាការដោះល្រង
គាត់មុនកំណត់ទោសនិងព្រយួរ
ទោសដ្រលនៅសល់និងដាក់
ឱ្រយស្ថិតក្រមការត្រួតពិនិត្រយ
របស់តុលាការទៀត។ដូច្ន្រះ
លោក(ក)ត្រូវសងសំណង
រដ្ឋប្របវ្រណីឬបញ្ចប់ត្រមឹតលុា-
ការដោះល្រងដ្ររ?
-ជនត្វូចោទបងប់ក្់ធានា

ដល្ចៅកម្កណំត់ចនំនួនងិ
រយៈព្លដ្លត្ូវបង់ដើម្បី
តម្កល់ទុកជាថ្នូរសម្ប់ឱ្យនៅ
ក្ឃុំនិងតម្កល់ទុកសម្ប់
ទូទាត់ឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប-
វ្ណី៕

លោកម្រធាវីលីកុសលកាលពីព្រលកន្លងមក។រូបថតសហការី

លោក កឹម សុខា...
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

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

2 GTI 4,200 4,200 4,200 4,200

3 PAS 13,480 13,480 13,580 13,480

4 PEPC 3,100 3,140 3,140 3,100

5 PPAP 14,600 14,400 14,680 14,400

6 PPSP 2,010 2,020 2,020 2,000

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

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី ២៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ 

ម្យប្៊ង ចាប់ដ្គូសហប្តិបត្តកិារ ជាមួយ  CGCC
ហំ ផានិត

ភ្នពំេញៈ ធនាគារ មេយ ប៊េង ខេមបឌូា 
បាន បេកាស ជា ផ្លូវ ការ អំពី កិច្ច សហ - 
បេតបិត្តកិារ យទុ្ធ សាស្តេ ជាមយួ  សាជវី- 
កម្ម ធានា ឥណទាន កម្ពុជា (CGCC) 
ក្នងុ ការ ជយួ គាទំេ ដល ់សហគេស ធនុ- 
តចូ នងិ មធេយម នៅ  កម្ពជុា ក្នងុ គោលប-ំ 
ណង ជយួ ឱេយ ពកួ គេ អាច បន្ត ទទលួ បាន  
នវូ គណុ បេយោជន ៍យរូ អង្វេង តាមរយៈ  
កម្មវធិ ី«កសាង សមត្ថភាព» សមេប ់
សហគេស ខា្នា ត តូច និង មធេយម។

ការ បេកាស នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
បន្ថេម  លើ កិច្ច សហ បេតិបត្តិការ យុទ្ធ- 
សាស្ដេ លើ គមេង ធានា ឥណទាន 
ដើមេប ីសា្តារ អាជវីកម្ម (BRGS) នៅវេទ-ិ  
កា ធុរកិច្ច ស្ដ ីពី «ការ លើក ស្ទយួ ការ រីក -  
ចមេើន របស់ សហគេស ធុន តូច និង 
មធេយម នៅ បេទេស កម្ពុជា»។

នាយក បេតិបត្តិ ធនាគារ មេយ ប៊េង 
ខេមបឌូា លោក Dato' Hanif Saudi 
បាន នយិាយ ថា កចិ្ច សហ បេតបិត្ត ិការ 
នេះ គឺ ជា ផ្នេក នេ កិច្ច ខិតខំ បេឹងបេង 
បន្ត របស ់ខ្លនួ ដើមេបី ធានា ថា សហគេស  
ធនុ តចូ នងិ មធេយម អាច បេើ បេស ់ឱកាស  
ក្នងុ បរិយាកាស អាជីវកម្ម ដេល ផ្លាស់ ប្តរូ  
យា៉ាង ឆប់ រហ័ស ដោយ ផ្តល់ ជូន នូវ 
ឧបករណ ៍តេមឹ តេវូ ដេល នងឹ ជយួ ឱេយពកួ  គេ 
រីក ចមេើន  ក្នុង «បេកេតី ភាព ថ្មី»។

លោក  នយិាយ ថា៖« ការ បើក អាជវី- 
កម្ម គ ឺកាន ់តេ មាន បញ្ហា នៅក្នងុ អឡំងុ- 
ពេល  ដ៏ លំបាក នេះ។ យើង យល់ ពី ការ- 
បេឈម មខុ ដ ៏លបំាក របស់ សហគេស  
ធនុ តចូ នងិ មធេយម ហើយ វា មាន សារៈ- 
សខំាន ់ណាស ់ដេល យើង គាទំេ នៅក្នងុ 
អំឡុង  ពេល នេះ ដោយ ផ្តល់ នូវដំណោះ- 
សេយ ហរិញ្ញ វត្ថ ុដេល ជា តមេវូ ការ ក្នងុ 
ការ ទេទេង់ អាជីវកម្ម របស់ ពួក គេ នៅ 
ទីនោះ ពេមទាំង រួម ចំណេក ក្នុងការ- 
ពងេឹង សេដ្ឋកិច្ច របស់ បេទេស»។

គមេង ធានា ឥណទាន ដើមេបី សា្តារ 
អាជវីកម្ម (BRGS) របស ់CGCC មាន 

គោល បំណង ធ្វើ ឱេយ បេសើរ ឡើង នូវ 
លទ្ធ ភាព ទទលួ បាន ហរិញ្ញវត្ថ ុសមេប ់
សហគេស ធនុ តចូ នងិ មធេយម នៅ ក្នងុ 
បេទេស កម្ពុជា ជា មួយ នឹង  គមេង 
ធានា ឥណទាន ដេល ដើរត ួជា វត្ថ ុបញ្ចា ំ
ដើមេប ីកាត ់បន្ថយ តមេវូការ ទេពេយ សមេបត្ត ិ
នេ វត្ថ ុបញ្ចា ំដល ់អ្នកខ្ច ីសហគេស ធនុ- 
តូច និង មធេយម។

លោក Wong Keet Loong អគ្គ- 
នាយក CGCC បាន លើក ឡើង ថា 
គមេង ធានា ឥណទាន ដើមេប ីសា្តារអា-
ជវីកម្ម (BRGS) នងឹ ជយួ សហគេស 
ធុន តូច និង មធេយម ក្នងុ ការ បង្កើន លទ្ធ- 

ភាព ទទលួ បាន បេក ់កម្ច ីផ្លវូការ សមេប ់
ទាំង ដើម ទុន បង្វិល និង ការ វិនិយោគ 
ឬ ការ ពងេីក អាជីវកម្ម ដើមេបី ជួយ ដល់ 
ការ រស ់រាន មាន ជវីតិ នងិ ការ សា្តារ សេដ្ឋ- 
កិច្ច ឡើង វិញ ក្នុង អំឡុង ពេល ជំងឺ រាត- 
តេបាត កូ វីដ ១៩។

បន្ថេម ពីលើ នេះ ធនាគារមេយ ប៊េង  
និង CGCC ក៏មាន  បំណង អភិវឌេឍន៍ 
ទផីេសារ SME តាមរយៈ កចិ្ច ខតិខ ំបេងឹ- 
បេង កសាង សមត្ថភាព និង កម្មវិធី 
ផេសព្វផេសាយ សហគមន ៍តាម រយៈ កម្មវធិ ី
Building Capacity & Capacity 
(BCC) ដល ់សហគេស ធនុ តចូ នងិ 
មធេយម ផង ដេរ ។

លោក រ័ត្ន សោ ភ័ ណ្ឌ អគ្គ នាយក រង 
និង ជា បេធាន ផ្នេក សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ 
សហ គមន ៍នេ ធនាគារ មេយប៊េង បាន 
និយាយ ថា កម្មវិធី កសាង សមត្ថភាព 
និង សមត្ថភាព(BCC) សមេបស់ហ- 
គេស ធនុ តចូ នងិ មធេយម មាន គោល- 
បណំង ផ្តលន់វូ ឧបករណ ៍ជនំយួ អាជវី-
កម្ម នងិ ការ បេកឹេសា បច្ចេកទេស ពាក ់ពន័្ធ 
ដោយ ផ្អេក លើ ការអនុវត្ត ល្អ បំផុត ជា 
អន្តរជាតិ ដើមេបី គាំទេ ទៅ ដល់ កំណើន 
SME ផលិត ភាព និង ការ ច្នេ បេឌិត 
ដេល ជា ការ លើក កម្ពស ់ការ បេកតួបេ- 
ជេង នងិ ផលតិភាព របស ់សហគេស 
ធុន តូច និង មធេយម រួម ទាំង ការ យល់- 
ដឹង អំពី BRGS៕

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ខណៈ វសិយ័ កសកិម្ម  កពំងុ 
មាន វឌេឍនភាព ជា បន្ត បនា្ទាប់ ពិសេស 
ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ឡើង  ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
កម្ពុជា បាន បេកាស សា្វាគមន៍ ចំពោះ 
វនិយិោគនិ ឥណ្ឌនូេសុ ីក្នងុ ការ ចលូ មក 
បណា្តាក់ ទុន លើ វិស័យ កសិកម្ម ដើមេបី 
បង្កើន សមត្ថភាព   ឆ្លើយតប  នងឹ កណំើន  
នេ តមេូវ ការ ក្នុង សេុក និង នាំ ចេញ ទៅ 
កាន់ ទីផេសារ អន្តរ ជាតិ ។

ការ លើក ឡើង នេះ តេូវ បាន  លោក 
វេង សាខុន រដ្ឋ មន្តេី កេសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខា  បេមាញ់ និង នេសាទ ធ្វើ ឡើង ក្នុង 

ជំនួប ជា មួយ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត នេ សាធា-
រណរដ្ឋ ឥណ្ឌូនេសុី បេចាំ កម្ពុជា  លោក 
Sudirman Haseng កាល ពី  ថ្ងេ  ទី 
២៦ ខេ វិច្ឆិកា ។ 

លោក វេង សាខនុ បាន នយិាយ ថា 
ដោយ មានការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ និង 
ការ ជរំញុ  ព ីរដា្ឋាភបិាល វសិយ័ កសកិម្ម 
កម្ពជុា តេវូ បាន គេ ដងឹ ថា កពំងុ មានការ- 
រីក ចមេើន ពី ១ ថ្ងេ ទៅ ១ ថ្ងេ។ សកម្ម - 
ភាព នេះ  ធ្វើ ឱេយ កម្ពុជា មិន តេឹម តេ អាច 
ផ្គត់ ផ្គង់តាម តមេូវ ការ ទីផេសារ ក្នុង សេុក 
ប៉ុណោ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តេ ថេម ទាំង អាចនាំ ទៅ 
លក់ នៅ ទីផេសារ អន្តរជាតិ បាន កាន់ តែ 
ចេើនផង ដេរ។  លោក បន្ថេម ថា ជាមយួ- 

នងឹ កចិ្ច សហ បេតបិត្តកិារ ល្អ រវាង កម្ពជុា 
និង ឥណ្ឌូនេសុី លោក សងេឃឹម ថា ក្នុង 
ពេល ឆប់ៗ នេះនឹង មាន វិនិយោគិន 
ឥណ្ឌូនេសុី  ចូល មក វិនិយោគ វិស័យ 
កសិកម្ម រួម ទាំង ការ កេច្នេ កសិផល 
និង ខេសេ ចង្វាក់ តម្លេ នៅ កម្ពុជា។

លោក ថ្លេង ថា៖ « សា្ថានភាព នេ វសិយ័ 
កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា កំពុង មាន  ការ វិវឌេឍ 
រកី ចមេើន យា៉ាង ឆប ់រហស័ ជា ពសិេស 
ក្នុង ដំណាក់ កាល នេ វិបត្តិ  កូវីដ ១៩។ 
យើង រង់ ចាំ សា្វាគមន៍ ជានិច្ច ចំពោះ 
វិស័យ ឯកជន ឥណ្ឌូនេសុី ដេល មាន 
បំណង ធ្វើ ការ វិនិយោគ លើ វិស័យ 
កសិកម្ម នាពេល អនាគត»។

ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សាធារណរដ្ឋ ឥណ្ឌូ-
នេសុី  លោក Sudirman Haseng 
បាន និយាយ ថា លោក នឹង  ខំ ពងេឹង 
និង ពងេីក បន្ថេម ទៀត នៅក្នុង ការ ផេសព្វ- 
ផេសាយ ព ីសកា្តានពុល នេ វសិយ័ កសកិម្ម 
កម្ពុជា ទៅ  វិនិយោគិន ឥណ្ឌូនេសុី។ 

ទិន្ននយ័ កេសងួ កសកិម្ម រុកា្ខា បេមាញ ់
និង នេសាទ ឱេយ ដឹង ថា ក្នុង រយៈ ពេល 
១០ ខេ ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា  នាំ ចេញ 
កសផិល ទៅទផីេសារ កេ បេទេស   សរបុ  
៦ ៣៦៤ ៦០៧,២៤ តោន  កើន ឡើង 
៨៧,៥៣ ភាគ រយ   ធៀប នងឹ រយៈពេល 
ដចូ គា្នា ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ដេល មាន ចនំនួ  
៣ ៣៩៣ ៩១៥,៦៤តោន៕

ការ ច៊ះ កិច្ច ពេម ពេៀង រវាង តំណាង ធនាគារមេយប៊េង ជា មួយ CGCC។ រូបថត សហ ការី

កម្ពជុា ស្នើឱ្យ  វិនិយោគិន ឥណ្ឌន្ូសី៊  មក វិនិយោគលើ វិស័យ កសិកម្ម

តពីទំព័រ ១...ដើមេបី អភិវឌេឍ ផលិត- 
ផល ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្មីៗ បន្ថេម ទៀត។

ការ ចុះ MoU  នេះ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
តាម បេព័ន្ធ វីដេអូ កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៦ ខេ 
វចិ្ឆកិា រវាង លោក ហងុ សហុរួ អគ្គនា- 
យក នេ ផេសារ មូលបតេ កម្ពុជា  ជា មួយ 
លោក CAI Jianchun បេធាន 
ផេសារ មូលបតេ សា៊ាងហេ។

តាម រយៈ  MoU នេះ ភាគ ីទាងំ២បាន  
ពេម ពេៀង ធ្វើ កចិ្ច សហ បេតបិត្ត ិការ  លើ 
ចណំចុ សខំាន់ៗ  មយួ ចនំនួ ដចូ ជា ការ- 
ចេក រំលេក ព័ត៌ មាន ទៅ វិញ ទៅ មក, 
ការ សិកេសា សេវ ជេវ រួម គា្នា, ការ ផ្លាស់- 
ប្តរូ  បគុ្គ លកិ នងិ ការ អភវិឌេឍផលតិ ផល- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ថ្មីៗ ជាដើម។

បេទេស ចិន គឺ ជា ដេគូ សហ បេតិបត្ត-ិ 
ការ ដ ៏ល្អ របស ់កម្ពជុា។ កាល ព ី ខេ មថិនុា 
ឆ្នាំ ២០១៩ និយត ករ  មូលបតេ កម្ពុជា 
នងិ គណៈ កម្មការ មលូបតេ ចនិ ក ៏បាន 
ចុះ ហត្ថ លេខា លើ  MoU ស្តពីកីចិ្ចសហ- 
បេតិបត្តិ ការ លើ ការ តេួត ពិនិតេយ លើ 
ផលិតផល មូលបតេ និង កិច្ចសនេយា 
អនាគត។ បន្ថេម ពី លើ នេះ កាល ពី  ខេ 
តុលា  ឆ្នាំ ដដេល លោក ហុង សុហួរ 
ក៏ បាន ចូល រួម  ក្នុង កម្មវិធី សិកា្ខា សាលា - 
អន្តរជាតិ សមេប់ ទីផេសារ ភាគ ហ៊ុន 
បេចាំ ឆ្នាំ ២០១៩ ដេល រៀបចំ   ដោយ 
មជេឈ មណ្ឌល អន្តរ ជាតិ សមេប់ ការ - 
ទនំាក ់ទនំង នងិ កចិ្ច សហ បេតបិត្តកិារ 
ទីផេសារ ភាគ ហ៊ុន របស់ សា៊ាងហេ ។

សេចក្ត ីបេកាស ពត័ម៌ាន របស ់CSX  
ឱេយ ដឹង ថា ការ ចុះ ហត្ថលេខា នេះ នឹង 
កា្លាយ ជា មលូដា្ឋាន គេឹះដ ៏រងឹ មា ំសមេប ់
កចិ្ច សហ បេតបិត្ត ិការ រវាង ទផីេសារ មលូ- 
បតេ កម្ពុជា និងចិន។

ផេសារ មូល បតេ សា៊ាងហេ គឺ ជា ផេសារ - 
មូល បតេ  ធំ មួយ ក្នុង ចំណោម ផេសារ មូល- 
បតេ ធំៗ  លើ ពិភពលោក ដោយ ផ្អេក 
លើ  ទំហ ំមូលធននូប នីយកម្ម សរបុ របស ់
ទផីេសារ។ ទផីេសារ នេះ តេវូ បានបង្កើតឡើង  
ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩០ ហើយ មក ទល់ នឹង 
ពេល បច្ចបុេបន្ន ផេសារ មលូបតេ សា៊ាងហេ 
មាន ផលតិ ផលហរិញ្ញវត្ថ ុជា ចេើន ដចូ- 
ជា ភាគ ហ៊ុន បណ្ណ បំណុល មូលនិធិ 
និង ឧបករណ៍និសេសន្ទ ជា ដើម ។

គិត មក ដល់ ពេល នេះ CSX បាន 
ចុះ អនុសេសរណៈ នេ ការ យោគ យល់ គា្នា  
ជា មយួ នងឹ សា្ថាបន័ ក្នងុ សេកុ នងិ កេ- 
សេុក ជាង ១០  រួច មក ហើយ៕

CSX និង  SSE ...



នៅ ស៊ីវ៊ត្ថា

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា គ្រោង នា ំច្រោញស្វាយ  
ស្រោស ់នងិ ស្ងតួ ទៅ ទផី្រោសារ អរឺ៉បុ ពសិ្រោស  
ទីផ្រោសារ ប្រោទ្រោស អាល្លឺម៉ង់ ខណៈ មន្ត្រោី 
ជនំាញ របស ់ប្រោទ្រោស ន្រោះ កពំងុ ធ្វើ ការ- 
សិក្រោសា អំពី លទ្ធភាព ន្រោ ការ នាំ ច្រោញ។

កាល ពី ថ្ង្រោទី២៤ ខ្រោវិច្ឆិកា ក្រោុមមន្ត្រោី 
ស្ថានទតូ អាល្លមឺង៉ ់នងិ ទភីា្នាកង់ារសហ- 
ប្រោតបិត្ត ិការ អាល្លមឺង៉ ់(GIZ) បាន ចុះ 
ទៅ សិក្រោសា លទ្ធភាព ការនំាច្រោញ ស្វាយ- 
ស្រោស ់នងិ ស្ងតួ ព ីក្រោមុហ៊នុ គរិ ីរម្រោយ ហ្វូដ៊ 
ប្រោដា ក់សិន(ខ្រោ អ្រោ ហ្វ ភី) និង ពី ប្រោ-
ជា   កសិករ ផ្រោស្រោង ទៀត យក ទៅ ផ្គត់ ផ្គង់ 
នៅ លើ ទីផ្រោសារ អឺរ៉ុប ជា ពិស្រោស ទីផ្រោសារ  
ប្រោទ្រោស អាល្លមឺង៉ ់ខណៈ តម្រោវូ ការ ទាងំ 
ស្វាយ ស្រោស់ និងស្វាយ ស្ងួត កំពុង 
មាន  តម្រោូវ ការ ខ្ពស់។

លោក មាស ហ ូល ីប្រោធាន គ្រោបគ់្រោង 
ផ្ន្រោក លក់  ក្រោុមហ៊ុន Kirirom Food 
Production បានប្រោប់ ភ្នំព្រោញ ប៉ុស្តិ៍  
ថា ឯក  អគ្គរដ្ឋ ទូត អាល្លឺម៉ង់ ប្រោចាំ   នៅ 
កម្ពុជា និង មន្ត្រោី ទីភា្នាក់ងារ សហ ប្រោតិ-
បត្តិ ការ អាល្លឺម៉ង់ (GIZ) កាល ពី ថ្ង្រោទី 
២៣ ខ្រោវិច្ឆិកា បាន ចុះ  ធ្វើ ទស្រោសនកិច្ច 
និង ពិភាក្រោសា ផ្តល់ ការគាំទ្រោ ចំពោះ 
រោងចក្រោ និង សម្រោប សម្រោួល នៅ ក្នុង 
ការ ទិញ ស្វាយ ស្រោស់ និង ស្វាយ ស្ងួត 

សម្រោប់ ធ្វើ ការ នាំ ច្រោញ ទៅ កាន់ តំបន់ 
អឺរ៉ុប និង ប្រោទ្រោស របស់ខ្លួន។

ទោះ ជាយ៉ាង ណា លោក អះអាងថា 
ភាគី អាល្លឺម៉ង់ មិនទាន់  បាននិយយ 
ដល់ បរិមាណ នាំច្រោញ ស្វាយ ស្រោស់ 
នងិ ស្វាយ  ស្ងតួ យក ទៅ ផ្គតផ់្គង ់នៅ លើ 
ទផី្រោសារ អរឺ៉បុ នងិ ប្រោទ្រោស អាល្លមឺង៉ ់នោះ 
ទ្រោ ប៉ុន្ត្រោ ភាគី អាល្លឺម៉ង់ បាន សម្រោច 
ការ  គាំទ្រោ និង ជំរុញ ឱ្រោយ មាន កិច្ច សហ- 
ប្រោតិបត្តិការ រវាង អ្នក បញ្ជា ទិញ នៅ 
សហភាព អឺរ៉ុប និង នៅ  អាល្លឺម៉ង់ 

ជាមួយ ក្រោុមហ៊ុន ដើម្រោបី  នាំច្រោញ។
លោក ថ្ល្រោង ថា៖ « បច្ចបុ្រោបន្ន ន្រោះគ្រោ មក 

មើល យើង សនិ ថា យើង មាន លទ្ធភាព 
គ្រោបគ់្រោន ់សម្រោប ់ធ្វើ ការ ផ្គត ់ផ្គង ់  ឱ្រោយ គ្រោ 
ដ្រោរ ឬទ្រោ? សម្រោប់ ក្រោុមហ៊ុន ខ្ញុំ ខ្ញុំ មិន 
ទាន ់មាន ស្វាយ ស្រោស ់គ្រោប ់គ្រោន ់ធ្វើ ការ  
នាំ ច្រោញ ទ្រោ យើង មាន គម្រោង ហើយ 
ប្រោហ្រោលរយៈព្រោល  ២ឆ្នាំ ទៀត ប៉ុន្ត្រោ 
សម្រោប់ ដំណាប់ ស្វាយ ឬ ស្វាយ ស្ងួត 
យើង មាន គ្រោប់គ្រោន់ សម្រោប់ធ្វើ ការ-
នាំ ច្រោញ អត់ ខ្វះ ទ្រោ»។ 

លោក មាស ហូ លី យល់ ឃើញ ថា 
ទីផ្រោសារ សហភាព អឺរ៉ុប ក៏ ដូចជា ទីផ្រោសារ  
ក្នុង ប្រោទ្រោស អាល្លឺម៉ង់ គឺមាន ភាព ទូលំ- 
ទូលាយ និង តម្រោូវ ការ ខ្ពស់ ចំពោះ ផ្ល្រោ 
ស្វាយ  ស្រោស ់នងិ ស្វាយ ស្ងតួដ្រោលអាច  
ឱ្រោយ កម្ពុជា ពង្រោីក ទីផ្រោសារ បាន។ ជាមួយ 
គា្នា ន្រោះ សម្រោប់ ក្រោុមហ៊ុន Kirirom គឺ 
មាន  លទ្ធភាព គ្រោប់គ្រោន់ ក្នុងការ នាំ 
ច្រោញ ស្វាយ ស្ងតួ  ទៅ ផ្គតផ់្គង ់នៅ ទផី្រោសារ 
សហភាព អឺរ៉ុប និង ប្រោទ្រោស អាល្លឺម៉ង់  
គ្រោប់ តម្រោូវការ។

បើតាម លោក ហ ូល ីកន្លង មក ក្រោមុ- 
ហ៊នុ បាន នាចំ្រោញ ទាងំ ផ្ល្រោ ស្វាយស្រោស ់
និង  ស្វាយ ស្ងួត ទៅ   ប្រោទ្រោស ធំៗ ចំនួន 
១០ មានដូចជា  ជប៉ុន ហ្វីលីពីន ចិន 
ថ្រោ និងអង់គ្ល្រោស ជាដើម។ សម្រោប់ 
ទីផ្រោសារ   អាល្លឺម៉ង់ គឺជា ទីផ្រោសារ ថ្មី ដ្រោល 
អាច ឱ្រោយ ក្រោុមហ៊ុន ពង្រោីក ទីផ្រោសារ របស់ 
ខ្លួន  កាន់ត្រោ ធំ ថ្រោមទៀត។

លោក ឆ្រោង គឹម ឡុង អ្នក ជំនាញ 
ស្រោដ្ឋ កចិ្ច ន្រោ វទិ្រោយាស្ថាន ចក្ខវុសិយ័ អាសុ ី
យល ់ឃើញថា ការ ជរំញុ ពពិធិ កម្មផ្ន្រោក  
នាំច្រោញ របស់ កម្ពុជា គ្រោប់ វិស័យ ជា- 
ពសិ្រោស ផលិតផល កសិកម្ម និងផលិត-  
ផលក្រោច្ន្រោ  ក្នងុ វសិយ័ កស-ិ  ឧស្រោសាហកម្ម គ ឺ
ជា ទិសដៅ អភវិឌ្រោឍន ៍ស្រោដ្ឋកចិ្ច ដ ៏សំខាន ់ 
បំផុត នាព្រោល បច្ចុប្រោបន្ន ស្រោប ព្រោល  
កម្ពុជា កំពុង ជំរុញ កំណើន មូល ដា្ឋាន 

គ្រោឹះ  ស្រោដ្ឋកិច្ច របស់ខ្លួន។
លោក បន្តថា ការជំរុញ ការនាំច្រោញ 

ផលិតផល ផ្ល្រោស្វាយ  ទៅ ក្រោប្រោទ្រោស 
រួមមាន ទៅ  ប្រោទ្រោស ចិន កូរ៉្រោ អឺរ៉ុប និង 
អាល្លមឺង៉ ់ជាដើម ន្រោះ ជា សញ្ញាបងា្ហាញ 
ឱ្រោយឃើញថា មានការ ចាប់អារម្មណ៍ 
អពំ ី ផលតិផល របស ់កម្ពជុា ដោយសរ 
ផលិតផល កសិ កម្ម   កម្ពុជា មានតម្ល្រោ 
ទាប និង គុណ ភាពល្អ ស្មើគា្នា ឬ លើស 
ជាង បើ ធៀប ជាមួយ ផលិត ផល កសិ- 
កម្ម របស់ ប្រោទ្រោសជិតខាង។

លោកថ្ល្រោង  ថា៖ «ផលតិផល កសកិម្ម  
កម្ពុជា ភាគច្រោើន មាន ឧត្តមភាព ប្រោកួត- 
ប្រោជ្រោង នងិ ឧត្តមភាព ប្រោៀបធៀប ជាង 
ផលតិផល កស ិកម្មរ បស ់ប្រោទ្រោស មយួ 
ចនំនួ នៅក្នងុ តបំន ់ជាពសិ្រោស ប្រោទ្រោស 
នៅ ជតិ ខាង ខណៈ  ការប្រោើប្រោស ់ជគីមី ី  
យើង តិច តួច ជាង គ្រោ។ ដូច្ន្រោះហើយ 
បានជា គ្រោ ជាពសិ្រោស អា ល្ល ឺម ៉ង ់ចង ់នា ំ
ស្វាយ ពី យើង»។

បើតាម លោក គមឹ ឡងុ ផ្ល្រោ ស្វាយ  ជា 
ផលិតផល ទំនិញ សម្រោប់ ប្រោើប្រោស់  
ជា ចំណី ជាក់ស្ត្រោង  ជា ផលិតផល ធ្វើ 
ការ ក្រោច្ន្រោ  ច្រោញទៅ ជា ម្រោសៅ ស្វាយ ឬក៏ 
អាច បម្រោើ នៅក្នងុ វិស័យ កសិ-ឧស្រោសា- 
ហកម្មផ្រោស្រោងៗទៀត ដូចជា ប្រោើប្រោស់ 
ក្នងុ  ភ្រោសជ្ជៈ កបំ៉ងុ  ប្រោើ ប្រោស់  ជា សប៊ ូ
ឬក៏ ធ្វើជា ការ៉្រោមជា ដើម ៕

BUSINESSwww.postkhmer.com ៩esdækic© ថ្ង្រោចន្ទ ទី២៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១   ភ្នំេពញ ប៉៊ស្តិ៍

ឡាវសង្ឃឹមជំរុញកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចពីផ្លវូរថ-
ភ្លើងតភ្ជាប់ពីចិននិងប្ទ្សមួយចំនួនទៀត

ទកីេង៊បាងកកៈ    បណា្តាញ ផ្លវូ 
ដ្រោក    ដ្រោល កសង ដោយ  ចនិ  តម្ល្រោ   
៦ ពាន ់លាន  ដលុា្លារ      តភា្ជាប ់ ប្រោទ្រោស   
ឡាវ បើក ដណំើរ ការ    នៅ សបា្តាហ ៍
ន្រោះ   នឹង នាំ  មក នូវ ក្តីសង្រោឃឹម  ន្រោ 
ការ រីក ចម្រោើន ស្រោដ្ឋកិច្ច   ដល់ 
ប្រោទ្រោស     ន្រោះ  ។ 

 ផ្លូវ រថភ្លើង   ដ្រោល មានប្រោវ្រោង  
៤១៤ គឡីមូ៉្រោត្រោ   នងឹ  ដណំើរ  ការ 
នៅ ថ្ង្រោទី ៣ ខ្រោ ធ្នូ   ចំណាយ ព្រោល 
៥ ឆ្នា ំដើម្រោបី សង សង់ ក្រោម    កម្ម- 
វធិ ី «ផ្តចួ ផ្តើម   ខ្រោស្រោក្រោវាត ់ នងិ ផ្លវូ »  
ដ្រោល មាន ទកឹប្រោក ់  រាប ់ពាន់ ពាន់  
លាន ដលុា្លារ របស ់ចនិ  ដ្រោល ផ្តល ់ 
មូល និធិ ហ្រោដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ   មាន  

បណំង  បង្កើន ឥទ្ធពិល របស ់ក្រោងុ  
ប៉្រោកាងំ   ទៅកាន ់សកល លោក។ 

លោក Anouphon Phom-
hacsar  ជា  កសិករ ស្ត្រោបឺរី ដ្រោល  
កពំងុ ជបួ ការ លបំាក សង្រោឃមឹ  ថា 
ផ្លូវ រថភ្លើង ថ្មី នឹង ធ្វើ ឱ្រោយ អាជីវកម្ម 
របស់ គាត់ ត្រោឡប់ មក វិញ។

កសដិា្ឋាន របស ់លោក    ជា  ធម្មតា   
ផលតិ     រហតូ ដល ់២ តោន   ក្នងុ មយួ 
ឆ្នាំ ន្រោ   ស្ត្រោបឺរី  ដ្រោល មានរាងដូច 
ប្រោះ ដូង  ប៉ុន្ត្រោ ជំងឺ រាតត្រោបាត បាន 
ប៉ះពាល់ ដល់ ការ ប្រោមូល ផល 
ឆ្នាំ២០២១  យ៉ាង លំបាក។

បច្ចបុ្រោបន្ន ន្រោះ     Phomhacsar 
ប្រោើ ព្រោល   ៣ ទៅ ៤ ម៉ាង  ដើម្រោបី   បញ្ជនូ    

ស្រោ្តបរឺ ី របស ់គាត ់ទៅ កាន ់ទកី្រោងុ  
វៀងចន្ទន ៍  ដកឹ តាម រថយន្ត   ប៉នុ្ត្រោ 
គាត ់សង្រោឃមឹថា   ផ្លវូ រថភ្លើង ថ្ម ី  នងឹ 
កាតប់ន្ថយ ព្រោល វ្រោលា ដកឹ ទនំញិ   
ប្រោហ្រោល ពាក ់កណា្តាល។   វា នងឹ 
ងាយ  ស្រោលួ សម្រោប់ ទ្រោសចរ  ដើម្រោប ី   
បោះតង ់មើល ផ្ទ្រោម្រោឃ នងិ ប្រោះ 
ផ្ល្រោ ស្ត្រោបឺរី។ 

 ផ្លវូ រថភ្លើង  ន្រោះ   នងឹ តភា្ជាប ់ទកី្រោងុ   
គន ់មងី របស ់ប្រោទ្រោស ចនិ ទៅ  រដ្ឋ 
ធានី ប្រោទ្រោស ឡាវ   ដោយ មាន 
ផ្រោនការ    ដ៏សម្រោបើម  សម្រោប់  ផ្លូវ 
រថភ្លើងល្រោបឿន លឿន  ដោយ  
បន្តទៅ ប្រោទ្រោសថ្រោ  មា៉ាឡ្រោសុី 
រហូត ដល់ សិង្ហបុរី។ 

   ឡាវ ដ្រោល  ខ្វះខាត   ហ្រោដា្ឋារចនា- 
សម្ពន័្ធ   ជា ប្រោទ្រោស   កមុ្មយុនសី្ត     មាន 
ប្រោជាជន   ៧,២  លាន នាក់  នៅ 
ព្រោល មុន ន្រោះ  មាន ផ្លូវ រថភ្លើង  ត្រោ 
៤គីឡូម៉្រោត្រោ ប៉ុណ្ណោះ។ 

ប៉ុន្ត្រោ   ឥឡូវន្រោះ  រថភ្លើង 
ល្រោបឿនលឿន នងឹ បង្កើន ល្រោបឿន 
ដល់ ទៅ ១៦០  គីឡូម៉្រោត្រោ ក្នុង 
១ម៉ាង  ដោយ ឆ្លង កាត់ ផ្លូវរូង 
ក្រោម ដ ីចនំនួ៧៥  នងិ ឆ្លងកាត ់
ស្ពាន ចំនួន ១៦៧ ដោយ ឈប់ 
នៅ ស្ថានីយ អ្នកដំណើរ ចំនួន 
១០ កន្ល្រោង ៕ AFP/RRរថភ្លើងលេបឿនលឿនភ្ជាប់ពីទីកេង៊គ៊នមីងទៅកាន់ទីកេង៊វៀងចន្ទន៍។ AFP

អាល្លម៉ឺង់ចាប់អារម្មណ៍ផលិតផលស្វាយស្ស់និងស្ងតួរបស់កម្ពជុា

កម្មករ លើក ផ្លេស្វាយសេស់  ពី លើរទេះ  មក ដាក់ លក់ នៅ ទីផេសារ ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន 



ក្រុមហ៊ុនឌីប៊ីឌីអិុនជីនារីងគឺជា
សហគ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមដំបូង
ដ្រលបានបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រ
កម្មសទិ្ធិជាសាធារណៈនៅក្នងុទផី្រសារ
កំណើន(GrowthBoard) របស់
ក្រមុហ៊នុផ្រសារមលូបត្រកម្ពជុា(ផ.ម.ក.)
នៅថ្ង្រទី៦ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២១។
ទីផ្រសារកំណើនរបស់ផ.ម.ក.ត្រូវបាន
បង្កើតឡើងក្នងុឆ្នាំ២០១៥ដើម្របីជយួ
សហគ្រសធនុតចូនងិមធ្រយមក្នងុការ-
បង្កើនដើមទុនដើម្របីពង្រីកអាជីវកម្ម
របស់ពួកគ្រ។គួរបញ្ជាក់ផងដ្ររថា
ក្រមុហុ៊នឌីបី៊ឌីអុិនជីនារីងបានចាប់-
ផ្តើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក-
ម្ល្រ៉ះហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដ្រលមាន
អាយុកាលយូរជាងគ្រក្នុងវិស័យ
វិស្វកម្ម និងសំណង់នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាដោយផ្តល់ស្រវាកម្មដូចជា
គូសប្លង់សាងសង់ដំឡើងនិងថ្រទាំ
ដ្រលមានក្ររ្តិ៍ឈ្មោះលំដាប់ជាតិនិង
អន្តរជាតិ។មកដល់ព្រលន្រះក្រុម-
ហ៊នុឌីប៊ីឌីអិនុជីនារងីមានបគុ្គលកិ
ជាង៧០០នាក់ដ្រលឈានមុខក្នុង
ការផ្គត់ផ្គង់មា៉ាកល្របីៗនៅក្នុងព្រះ-
រាជាណាចក្រកម្ពុជា។បន្ថ្រមពីន្រះ
ក្រុមហ៊ុនឌី ប៊ី ឌី អិុនជីនារីងគឺជា
ក្រុមហ៊ុនមួយដ្រលទទួលអត្ថប្រ-
យោជន៍ពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
ឧត្តមភាពលើកទី១ដ្រលរៀបចំ
ដោយនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា(ន.
ម.ក.)ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។គួរបញ្ជាក់
ផងដ្ររថាកម្មវធិីឧត្តមភាពលើកទី២
ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងឆ្នាំ២០២០
ដ្រលកម្មវិធីទាំង២ន្រះត្រូវបាន
បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅដើម្របីជួយ
គាំទ្រដល់សហគ្រសធុនតូច និង
មធ្រយមតាមរយៈការពិគ្រះយោបល់
ប្រកបដោយវជិា្ជាជវីៈដើម្របឱី្រយអាជវីកម្ម
រីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
គុណសម្បត្តិទាំង៦ដល្ក្ុមហ៊ុន

ឌីប៊ីឌី អិុនជីនារីងទទួលបានពីការ-
បោះផ្សាយលក់មូលបត្កម្មសិទ្ធិ 
ជាសាធារណៈ
១.ដើមទុនឬហិរញ្ញប្បទានដ្ល

មានរយៈព្លវ្ងនិងមានទំហំធំ៖ 
ការបោះផ្រសាយលក់មលូបត្រកម្មសទិ្ធិ
ជាសាធារណៈន្រះអាចជួយឱ្រយក្រុម-
ហ៊ុនក្នុងស្រុកយើងប្រមូលទុនដ្រល
មានស្រប់ពីវិនិយោគិនគឺជាប្រភព
ទុនមួយដ៏ល្អនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
ជាជាងការប្រើប្រភពទុនដ្រលជា
ប្រភ្រទបំណុល។ការខ្ចីពីធនាគារគឺ
តម្រវូឱ្រយមានវត្ថុបញ្ចា ំ(ព្រលបច្ចបុ្របន្ន) 
ខណៈដ្រលការប្រមូលទុនតាមរយៈ
IPOអាចប្រើប្រស់នូវទ្រព្រយសកម្ម
ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រមុហ៊នុនងិអណំាច
ន្រការស្វ្រងរកប្រក់ចំណូលជាដើម
ជាមូលដា្ឋានសម្រប់ការប្រមូលទុន។
ជាងន្រះទៅទៀតនៅព្រលដ្រលខ្ចីពី

ធនាគារក្រុមហ៊ុនត្រូវត្របង់ការប្រក់
បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនខាតក៏ដោយ
ខណៈដ្រលការប្រមូលទុនតាមរយៈ
ការបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រក្រុមហ៊ុន
មានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ភាគលាភនៅ
ព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុនទទួលប្រក់ចំ-
ណ្រញប៉ណុ្ណោះ។ក្នងុនយ័ន្រះមនិម្រន
មានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនគួរខ្ចីប្រក់ពី
ធនាគារនោះទ្រប្រភពហិរញ្ញប្របទាន
តាមរយៈទីផ្រសារមូលបត្រនិងតាមរយៈ
ធនាគារគឺសុទ្ធត្រល្អនៅព្រលដ្រល
យើងច្រះប្រើប្រស់វាប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព។
២.ការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារ៖ផ្តល់

ឱកាសសម្រប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឱ្រយ
រីកចម្រើននៅព្រលដ្រលត្រូវការទុន
ដើម្របីពង្រីកអាជីវម្មរបស់ខ្លួននិង
ទទួលបានការលើកល្រងបន្ទុកពន្ធ
មួយចំនួន។ក្នុងទិសដៅលើកកម្ពស់
វិស័យមូលបត្រ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានផ្តល់ការលើកទកឹចតិ្តពន្ធដារដចូជា

ការលើកល្រងបំណុលពន្ធ និងការ-
កាត់បន្ថយពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ
សម្រប់ក្រុមហ៊ុន។
៣.អភបិាលកចិ្ចល្អនងិការគ្ប់គង្

ប្សើរជាងមុន៖ ធ្វើឱ្រយក្រុមហ៊ុន អាច
ប្រកា្លាយពីក្រុមហ៊ុនដ្រលមានការ-
ដឹកនាំប្របគ្រួសារទៅជាក្រុមហ៊ុន
ដ្រលមានលក្ខណៈស្តង់ដាដ្រលមាន
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងច្របាស់លាស់
ដ្រលជាធាតុចាំបាច់មួយនៅក្នុងការ-
បោះផ្រសាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសា-
ធារណៈ។
៤.តមា្លាភាព៖មា្ចាស់អាជវីកម្មជាច្រើន

ត្រងត្រមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបើក
បង្ហាញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ក្រុមហ៊ុនទៅដល់សាធារណជននិង
ផ្ន្រកពន្ធដារ។ត្រសម្រប់ស្ថិរភាពន្រ
ការរីកចម្រើនបើក្រុមហ៊ុនមានការ-
លាក់បាងំនងិមនិគោរពទៅតាមគោល-
ការណ៍ច្របាប់ និងពន្ធដារបានត្រឹមត្រូវ
នោះក្រុមហ៊ុនអាចទទួលរងការ-

ពិន័យផ្រស្រងៗឬក៏អាចឈានដល់
ការបិទអាជីវកម្មក៏ថាបានយើងក៏
ធា្លាប់បានដឹងពីបញ្ហាន្រះដ្រលកើត-
ឡើងកន្លងទៅដ្ររ។
៥.ទំនុកចិត្តពីអតិថិជននិងបង្កើន

ករ្្តិ៍ឈ្មោះ៖ក្រមុហ៊នុបោះផ្រសាយលក់
មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈអាច
ប្រើក្ររ្តិ៍ឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជា
សាធារណៈន្រះដើម្របីដ្រញថ្ល្រគម្រង
ធំតាមរយៈក្ររ្តិ៍ឈ្មោះល្របីល្របាញ
ក៏ដូចជាការទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពី
វិនិយោគិននិងអាចយកឈ្នះលើដ្រគូ
ប្រកួតប្រជ្រងបានថ្រមទៀតផង។
៦.ឱកាសទទលួបានដគ្ូវនិយិោគ

ជាមួយក្ុមហ៊ុនដ្លមានសកា្តានុ- 
ពល៖បើប្រៀបធៀបជាមយួក្រមុហ៊នុ
ដ្រលមិនបោះផ្រសាយដ្រលមានទំហំ
ដូចគា្នាក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយងយ-
ស្រលួក្នងុការស្វ្រងរកដ្រគូវនិយិោគឬ
វនិយិោគនិយទុ្ធសាស្ត្រព្រះក្រមុហ៊នុ
បោះផ្រសាយជាក្រុមហ៊ុនដ្រលមាន

តមា្លាភាពមានការគ្រប់គ្រងច្របាស់-
លាស់ (អភិបាលកិច្ចល្អ)មានព័ត៌-
មានហិរញ្ញវត្ថុ និងការបង់ពន្ធច្របាស់
លាស់ដ្រលធ្វើឱ្រយវិនិយោគិនងយ-
ស្រួលក្នុងការសម្រចចិត្តវិនិយោគ។
មួយវិញទៀតភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន
បោះផ្រសាយគឺមានសន្ទនីយភាពជាង
ក្រុមហ៊ុនដ្រលមិនបោះផ្រសាយព្រះ
វនិយិោគិនទាងំនោះអាចទិញភាគហ៊នុ
របស់ក្រមុហ៊នុដ្រលចុះបញ្ជីលក់នៅលើ
ទផី្រសារស្រប់ដចូជាភាគហ៊នុរបស់ក្រមុ-
ហ៊ុនឌីប៊ីឌី អិុនជីនារីងឬក៏ភាគហ៊ុន
ដ្រលក្រុមហ៊ុននឹងផ្រសាយបន្ថ្រម។
៧.ជួយលើកតម្កើងស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ

និងឱកាសការងារ៖ការកៀរគរមូល-
ធនតាមរយៈការបោះផ្រសាយមូលបត្រ
កម្មសិទ្ធិ ក៏អាចជួយជំរុញកំណើន
ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទ្រសនឹងរីកចម្រើន
កាន់ត្រលឿននិងធ្វើឱ្រយសាច់ប្រក់
ដ្រលនៅស្រសសល់នៅក្នងុស្រដ្ឋកចិ្ច
ឱ្រយមានចរន្តវិលជុំ និងប្រើប្រស់អស់
លទ្ធភាពមិនជាបគ់ាំងទកុចោលឥត-
ប្រយោជន៍។ក្នុងន័យន្រះអ្នកមាន
ដើមទនុតចិក៏អាចវនិយិោគក្នងុទផី្រសារ
មូលបត្របានជាជាងការទុកសាច់-
ប្រក់ឱ្រយនៅ១កន្ល្រងដោយបង្កើត
ឱកាសការងរសម្រប់ប្រជាជនក្នុង
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គណបក្សកាន់អំណាចសិង្ហបរីុនៅត្បន្តមិនទាន់
រកឃើញអ្នកជំនួសតំណ្ងលោកលីសៀនឡុង

ហ៊ីម រដ្ឋា

គណបកស្សកម្មភាពប្ជាជន
(People'sActionParty-PAP)
គណបក្សកាន់អំណាចរបស់
បទ្ស្សងិ្ហបរុនីៅត្បន្តរកមិន
ទាន់កំណត់យកសមាសភាព
អ្នកជំនួសតំណ្ងរបស់លោក
នាយករដ្ឋមន្ត្ីលីសៀនឡុង
ស្បព្លដ្លគណបក្សន្ះ
បានរៀបចំសន្នបិាតបច្ាំឆ្នាំរបស់
ខ្លួនកាលពីថ្ង្អាទិត្យន្ះ។
ពាកព័់ន្ធនងឹបញ្ហាន្ះដ្រលោក

លីសៀនឡងុដល្ជាអគ្គលខ្ា-
ធិការន្គណបក្សPAPក៏បាន
លើកឡើងថាក្ុមជំនាន់ទី៤ឬ
នៅសិង្ហបុរីច្ើនត្ហៅថា4G
តូ្វការព្លវ្លាបន្ថម្ទៀតក្នងុ
ការជ្ើសរីសម្ដឹកនំារបស់ខ្លនួ។
តាមពតិទៅក្មុ4Gន្ះធ្លាប់

មានម្ដកឹនាំរចួជាស្ចហើយ
ដោយអ្នកនយោបាយរូបនោះ
គលឺោកហង្ស្វ៊គីៀត(Heng-
SweeKeat)ដ្លលោកត្ូវ
បានត្ងតាំងជាឧបការីទី១ន្
អគ្គល្ខាធិការគណបក្សPAP
កាលពីឆ្នា២ំ០១៨កន្លងទៅ។ត-ំ
ណ្ងឧបការីទី១ន្ះហើយជា
តំណ្ងន្ម្ដឹកនាំបន្តវ្នក្នុង

គណបក្សកាន់អំណាចសិង្ហបុរី។
យ៉ាងណាមញិកាលពីខ្មស្ា

ឆ្នាំ២០២១លោកហ្ងបាន
លាលង្ចញ្ពីតណំង្មដ្កឹនាំ
ន្ក្ុមជំនាន់ទី៤។លោកយល់
ថាស្បព្លដ្លលោកមាន
អាយ៦ុ០ឆ្នាំហើយលោកគតិថា
លោកនងឹមានពល្វល្ាតចិតចួ
ក្នងុការដកឹនាំបទ្ស្បក្បដោយ
បស្ទិ្ធភាពហត្ុដចូ្នះ្ហើយទើប
លោកបើកផ្លូវឱ្យអ្នកមានអាយុ
តិចជាងលោកធ្វើជាអ្នកស្នង

តំណ្ងលោកលីសៀនឡុង។
កន្លងទៅលោកលីសៀនឡងុ

បានលើកឡើងថាលោកនឹង
លាលង្ពីតណ្ំងនៅព្លលោក
មានអាយុ៧០ឆ្នាំដ្លត្ូវនឹង
ឆ្នាំ២០២២។យ៉ាងណាមិញ
ស្បព្លដ្លសា្ថានភាពកូវីដ
១៩នៅរាលដាលហើយជាពស្ិស
នៅព្លដ្លលោកហ្ង
លាល្ងច្ញពីម្ដឹកនំាកុ្ម
4Gនាយករដ្ឋមន្ត្ីសងិ្ហបរុីរបូន្ះ
បាននិយយថាលោកនឹងបន្ត

តណំង្រហតូទាល់ត្ក្មុម្ដកឹនាំ
ជំនាន់ទី៤ រកឃើញម្ដឹកនាំ
របស់ខ្លួន។
ជាមួយនឹងសា្ថានភាពនះ្ដ្រ

លោកលីបាននិយយក្នងុសន្នបិាត
បក្សកាលពីថ្ង្ទី២៨វិច្ឆិកាថា៖
«ស្បព្លដ្លមានស្ថិរភាព
ហើយការកណំត់អ្នកបន្តវន្របស់
ខ្ញុំជាកចិ្ចការដ៏សខំាន់មយួដល្មនិ
អាចទុកចោលជារៀងរហូត
បានទ្»។
«ក្ុម4Gនឹងត្ូវការព្ល-

វល្ាយរូបន្តចិទៀតក្នងុការសមច្-
ចតិ្ត។តខ្្ញុជំឿជាក់ថាពកួគ្នងឹ
ដោះស្យដាច់ស្ចនៅមុន
ព្លការបោះឆ្នាតនៅអាណត្តិ
ក្យ»។ន្ះបើតាមការលើក
ឡើងបន្តរបស់លោកលី។
សងិ្ហបរុីនងឹរៀបចំការបោះឆ្នាត

លើកកយ្ទៀតនៅឆ្នា២ំ០២៥
ខាងមុខន្ះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីលីសៀន-

ឡុងបានលើកឡើងថាក្ុមថា្នាក់-
ដកឹនាំជនំាន់ទ៤ីមនិមន្ចាតទ់កុ
រឿងជ្ើសរីសអ្នកបន្តវ្នជារឿង
លង្សើចមយួនោះទ្ដោយសារ
ត្រឿងន្ះជាការកណំត់ជោគ-
វាសនារបស់ប្ទ្សសិង្ហបុរី។
បន្ថ្មពីលើនះ្ទៀតលោក

លីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាម្ដឹកនាំ
សងិ្ហបរុីមនិមន្ជា«ចៅហ្វាយ»
ឬ«អ្នកឈ្នះការបណ្ាងំបជ្ង្»
នោះទត្្ជាអ្នកដល្អាចធ្វើឱយ្
ក្ុមទាំងមូលមានសាមគ្គីភាព
ហើយធ្វើឱយ្ក្មុទាងំមលូបញ្ចញ្
ឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។
កយ្ពីលោកហង្លាល្ង

ពីតណំង្សារពត័ម៌ានក្នងុស្កុ
សងិ្ហបរុកី៏ដចូជាមជឈ្ដា្ឋានអ្នកតាម-
ដានសា្ថានភាពនយោបាយសងិ្ហបរុី
នានាបានសម្លឹងមើលឃើញ

ប្ក្ខភាពចំនួន៣រូបដ្លអាច
កា្លាយជាសមាសភាពអ្នកស្នងត-ំ
ណ្ងជានាយករដ្ឋមន្ត្ីសិង្ហបុរី។
អ្នកនយោបាយទាងំ៣របូនោះ

គឺ(១)លោកឆន់ឈុនសុីង
(ChanChunSing)អាយុ
៥១ឆ្នាំបច្ចបុប្ន្នជារដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួ
អប់រំ (២)លោកអូយ៉្គង់
(OngYeKung)អាយ៥ុ១ឆ្នាំ
ដល្ពល្ន្ះជារដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួ
សុខាភិបាលនិង(៣)លោក
ឡរូនិវង់(LawrenceWong)
អាយុ៤៨ឆ្នាំកំពុងកាន់តំណ្ង
ជារដ្ឋមន្ត្ីក្សួងហិរញ្ញវត្ថុ។
យ៉ាងណាមិញសិង្ហបុរីមាន

នាយករដ្ឋមន្ត្៣ីជនំាន់មកហើយ
ដោយជំនាន់ទី១គឺលោកលី
កា្វាន់យូដ្លជាសា្ថាបនិកន្
សាធរណរដ្ឋសិង្ហបរុដីោយលោក
កាន់តណំង្អស់រយៈពល្៣១
ឆ្នាំ។ជំនាន់ទី២គឺលោកហ្គូ
ចុកតុង (GohChokTong)
ដ្លកាន់តំណ្ងចាប់ពីឆ្នាំ
១៩៩០ដល់ឆ្នា២ំ០០៤។ជនំាន់
ទ៣ីដល្ជាជនំាន់បច្ចបុប្ន្នគសឺ្ថតិ
ក្មការដឹកនាំរបស់លោកលី
សៀនឡុងដោយលោកកាន់
តំណ្ងបានប្មាណ១៧ឆ្នាំ
មកហើយ៕

ប្រាក់ សាយ 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីជប៉ុន
FumioKishidaបានប្ត្ជា្ញាជា
ថ្មីដើម្បីពិចារណាអំពីជម្ើស
ទាងំអស់ក្នងុនោះមានការបង្កើន
សមត្ថភាពវាយបហ្រមលូដា្ឋាន
របស់សត្វូដើមបី្ការពារប្ទស្
ន្ះស្បព្លមានការគំរាមកំ-
ហង្ដល្កពំងុកើនឡើងពបី-្
ទ្សចិននិងកូរ៉្ខាងជើង។
លោកKishidaបាននិយយនៅ

ព្លចុះទៅត្ួតពិនិត្យកងទ័ព
លើកដំបូងកាលពីថ្ង្សៅរ៍ថា
សា្ថានភាពសន្តិសខុនៅក្នងុតបំន់
ន្ះកពំងុផ្លាសប់្តរូយ៉ាងឆប់រហស័
ហើយថាការពិតគឺធ្ងន់ធ្ងរជាង
ធម្មតាដោយបទ្ស្ករូ៉ខ្ាងជើង
បន្តបាញត់ស្្តមសីុលីបាលសី្ទកិ

ខណៈបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួ
ហើយប្ទ្សចិនបន្តបង្កើន
សមត្ថភាពយោធនងិសកម្មភាព
ការពារនៅក្នុងតំបន់។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីKish-

idaបាននយិយនៅក្នងុសនុ្ទរកថា
ទៅកាន់សមាជិករាប់រយនាក់ន្
កងកមា្លាងំស្វយ័ការពារជើងគោក
ក្នងុឯកសណា្ឋាននងិមកួធំពណ៌
ស្លឹកអូលីវថា៖«ខ្ញុំនឹងពិចារណា
ជម្ើសទាំងអស់ក្នុងនោះមាន
ការបង្កើនសមត្ថភាពអ្វីដ្លគ្
ហៅថាការវាយបហ្រមលូដា្ឋាន
របស់សត្វូដើមបី្ពង្ឹងអណំាច
ការពារជាតិដល្ជាការចាបំាច់
បំផុត។
លោកKishidaដល្បានឡើង

កានត់ណ្ំងកាលពីខ្តលុាបម្ើ-
ការជាម្បញ្ជាការកពំលូបានត្តួ-

ពិនិត្យកងទ័ពន្កងកមា្លាំងស្វ័យ-
ការពារកាលពថី្ង្សៅរ៍នៅមលូដា្ឋាន
កងទ័ពជើងគោកCampAsaka
ខាងជើងទីក្ុងតូក្យូ។
លោកKishidaបាននយិយ

ថា៖«បរយិកាសន្តសិខុជុវំញិប-្
ទស្ជប៉នុកពំងុផ្លាសប់្តរូយ៉ាងឆប-់
រហស័ក្នងុលប្ឿនមយួមនិធ្លាបម់ាន
ពីមនុ។រឿងរា៉ាវជាច្ើនដល្ធ្លាប់
កើតឡើងនៅក្នងុបល្ោមលោក
វទិយ្ាសាស្ត្គជឺាការពតិនៅពល្
បច្ចុប្បន្ន»។
លទ្ធភាពន្អ្វីដ្លហៅថាសមត្ថ-

ភាពវាយប្ហរមូលដា្ឋានរបស់
សត្វូគឺជាបញ្ហារខំានមួយដោយ-
សារក្ុមអ្នកប្ឆំងនិយយថា
វារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្ឆំងសង្គម្
របស់ប្ទ្សជប៉ុន។
លោកKishidaបានផ្លាសប់្តរូ

គោលជហំរទនភ់្លន់ទៅជាគោល-
ជហំរចលូចតិ្តសង្គ្មវញិដើម្បី
យកចិត្តក្មុមដឹ្កនាំដល្មាន
ឥទ្ធពិលនៅក្នងុបកស្ដល្កពំងុកាន់
អណំាចរបស់លោកក្នងុនោះមាន
អតតីនាយករដ្ឋមន្ត្ីសុនីហស្ូអាប្
និងដើម្បីពងឹ្ងការក្តោបកា្តោប់
អំណាចរបស់លោក។
កស្ងួការពារជាតិជប៉នុបាន

និយយកាលពីថ្ង្សុក្ថានឹង
ស្វះស្វ្ងស្នើសុំថវិកា៦,៧ពាន់
លានដលុា្លារបន្ថម្ទៀតសមប្់
ឆ្នាំន្ះដើម្បីទិញសមា្ភារយោធដោយ
លើកឡើងពីបរយិកាសសន្តសិខុ
ក្នងុតំបន់កាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរៗឡើង។
ដោយបានកត់សមា្គាល់ឧបសគ្គ

ជាច្ើនបង្កឡើងដោយចនិនងិ
ករូ៉ខ្ាងជើងកស្ងួន្ះបានន-ិ
យយថាសា្ថានភាពសន្តសិខុក្នងុ

តបំន់កានត់្ធ្ងនធ់្ងរឡើងៗ នៅក្នងុ
កម្ិតមួយដ្លមិនធ្លាប់មានពី
មុនមក។
ថវិកាយោធរបស់បទ្ស្ជប៉នុ

បានកើនឡើងថរ្សមប្់រយៈ-

ព្លជិត១ទសវត្សរ៍មកហើយ
ហើយកស្ងួបានដាក់សណំើសុំ
ទឹកប្ក់៥០ពាន់លានដុលា្លារ
សមប្់ឆ្នាំកយ្ដោយរកស្ាទកុ
របាយការណ៍ចំណាយ៕

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រា ីលី សៀ ន ឡុង (កណ្តាល ) គ្រាវីដ្រា  ខណៈលោក ចាក  ច្រាញពីកា រិយាល័យ បក្រាស ។ AFP 

លោក   Fumio Kishida ជិះរថក្រាះរបស់កង កម្លាងំ ស្វ យ័ការពារថ្មើរជើង។ AFP

នាយករដ្ឋមន្ត្ីប្ត្ជ្ញាបង្កើនការការពារជតិស្បព្លមានការគំរាមកំហ្ងពីចិននិងកូរ្៉ខាងជើង
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នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាលីបង់អំពាវនាវសំុ
ជំនួយក្នងុការថ្ល្រងសុន្ទរកថាដំបូង

សុខ វេងឈាង

លោក មូឡា  មហាម៉ាត់  ហាសាន់    
អា ឃនុ   តៃវូ បាន កៃមុ តាលបីង ់តៃងតាងំ 
ជា  នាយករដ្ឋមន្តៃ ីបៃទៃស អាហ្វហា្គានសីា្ថាន  
កាល  ព ីថ្ងៃ សៅ រ ៍សបា្ដាហម៍នុ លោក បាន 
ធ្វើ  ការ អពំាវ នាវ ដល ់អង្គការ សបៃបរុសធម ៌
អន្តរជាតិ «កុំ បដិសៃធ មិន ផ្ដល់ ជំនួយ 
របស់ ពួកគៃ » ខណៈ បៃទៃស នៃះកំពុង 
បៃឈម មុខ នឹង ហានិភ័យ សៃក ឃ្លាន 
ធ្ងន់ធ្ងរ នៅ រដូវ រងា នៃះ ។

ក្នងុ សារ សឡំៃង មយួ  ជាង កន្លះ ម៉ាង 
ដៃល ជាសៃចក្ដី  ថ្លៃង ការ  ណ៍លើក ដំបូង 
របស ់លោក អាឃនុ  ចាប ់តាងំ ព ីតាលបីង ់
ចលូ កាន ់អំណាច កាល ពី ខៃ សហីា លោក 
បាន លើកឡើង  ថា ៖ «យើង កំពុង ពៃយាយាម 
តាម ដៃល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដើមៃបី ដោះសៃយ  
បញ្ហា របស ់បៃជាពលរដ្ឋ។ យើង កពំងុធ្វើ  
ការ ថៃម ម៉ាង នៅ គៃប់ នាយកដ្ឋាន » ។

លោក អាឃនុ  បាន ចោទ បៃកានរ់ដ្ឋាភ-ិ 
បាល គាំទៃ ដោយ អាមៃរិក ដៃល លោក 
ទម្លាក ់ព ីអណំាច  ថា បាន បង្ក វបិត្ត ិអតឃ់្លាន  
ភាព អត ់ការងារ ធ្វើ  នងិ ការ ជាប ់គាងំសៃដ្ឋ- 
កចិ្ច ។ លោក បាន នយិាយ ថា ៖ «បៃជាជាត ិ
ចូរ បៃុង បៃយ័ត ។ អ្នក នៅ សៃស សល់ ពី 
រដ្ឋាភិ បាល មុន ដៃល កំពុង លាក់ ខ្លួន  គឺ 

កពំងុ បង្ក ការ ភតិ ភ័យ  នងិ បភំាន ់បៃជា- 
ពល រដ្ឋ មិន ឱៃយ ទុក ចិត្ត រដ្ឋាភិបាល » ។

នាយករដ្ឋមន្តៃ ីរបូ នៃះ  បាន អះអាងថា 
រដ្ឋាភបិាល របស ់លោក បាន បង្កៃប អពំើ 
ពុក រលួយ ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ យា៉ាង- 
ខ្លាងំ ដល ់អ្វ ីដៃល លោក ហៅ ថា «បៃពន័្ធ- 
ខៃសោយ បផំតុ ក្នងុ ពភិពលោក» ។ លោក 
បាន បន្ត ថា រដ្ឋាភបិាល ក ៏កពំងុ ធ្វើ ការ រក 
វធិ ីបើក បៃក ់ខៃ ដល ់បគុ្គលិក រដ្ឋាភបិាល 
រាប ់ពាន ់នាក ់ ដៃល នៅ មនិ បាន បៃក ់ខៃ 
នៅ ឡើយ ។

លោក នយិាយ ថា ៖«យើង ស្នើ ឱៃយ អង្គការ 
សបៃបុរសធម ៌អន្តរជាត ិទាងំ អស ់កុ ំបដសិៃធ 
មនិ ផ្ដល ់ជនំយួ របស ់ពកួគៃ ហើយ ជយួ 
បៃទៃស ជាត ិដៃល ហត ់នឿយ របស ់យើង 
ដចូ្នៃះ បញ្ហា របស ់បៃជាជន អាច តៃវូ បាន 
ដោះសៃយ » ។

លោក ក ៏បាន អំពាវនាវ ឱៃយ អាមៃរកិដោះ- 
លៃង បៃក់ បមៃុង ជាង ១០ ពាន់ ដុលា្លារ 
របស ់ធនាគារ កណា្ដាល អាហ្វហា្គានសីា្ថាន  
ដៃល  តៃូវ បង្ក បនា្ទាប់ ការ ដួល រលំ នៃ របប 
កាន់ អំណាច មុន ។

ទីភា្នាក់ងារ ផ្ដល់ ជំនួយ របស់ អង្គការ 
សហបៃជាជាតិ  បាន និយាយ ថា  ជាង 
ពាក ់កណា្ដាល នៃ បៃជាជន អាហ្វហា្គានីសា្ថាន 
គឺ បៃឈម មុខ នឹង ភាព អត់ ឃ្លាន ដៃល 

អាច  ជា គៃះ ទុរ្ភិកៃស ដ៏ អាកៃក់ បំផុត ក្នុង 
រយៈ  ពៃល ជា ចៃើន ទសវតៃសរ ៍ហើយ ការ- 
ដួល រលំ សៃដ្ឋកិច្ច នឹង ធ្វើ ឱៃយ បញ្ហា នៃះ  
កាន ់តៃ លបំាក ។ បៃជាជន ជា ចៃើនបាន 
លក់ ទៃពៃយ សមៃបតិ្ត   ហើយ សូមៃបី តៃ កូន ៗ  
របស់ ពួកគៃ ដើមៃបី ទិញ សៃបៀង ។ 

លោក អាឃនុ  បាន នយិាយ ថា  គៃះ 
ទុរ្ភកិៃស នៃះ គឺ ជា  «ការ សាកលៃបង ពី ពៃះ ជា- 
ម្ចាស ់បនា្ទាប ់ព ីមនសុៃស បាន បះបោរ បៃឆងំ 
នឹង ពៃះអង្គ » ។

សហរដ្ឋអាមៃរិក និង បៃទៃស ផៃសៃង- 
ទៀត បាន បដិសៃធ មិន ទទួល សា្គាល់ កៃមុ- 
តាលបីង ់ថា ជា រដ្ឋាភបិាល សៃប ចៃបាបរ់បស ់ 
បៃទៃស អាហ្វហា្គានសីា្ថាន ដោយ បញ្ចប ់
ជនំយួ  ដៃល បៃហៃល ស្មើ នងឹ ៧៥ភាគរយ 
នៃ សៃដ្ឋកចិ្ច បៃទៃស នៃះ ។ ធនាគារពភិព- 
លោក (WB) នងិ មលូនធិ ិរបូយិវត្ថអុន្តរ- 
ជាត ិ(IMF) ក ៏បាន បញ្ចប ់បៃកក់ម្ចអីន្តរ- 
ជាតិ ឱៃយ បៃទៃស នៃះ ផង ដៃរ ។

បណា្ដា បៃទៃស លោក ខង លិច បាន 
សនៃយា ថា  នងឹ រកៃសោ ការ បទិ ផ្លវូ សៃដ្ឋកចិ្ចច-ំ 
ពោះ  មៃដកឹនា ំថ្ម ីរបស ់បៃទៃស អាហ្វហា្គាន-ី 
សា្ថាន  រហតូ ដល ់ពៃល ដៃល កៃមុ តាលបីង ់
បង្កើត រដ្ឋាភបិាល ដៃល រមួ បញ្ចលូ គៃបភ់ាគ ី
និង ទទួល សា្គាល់ សិទ្ធិ ស្តៃី ។

លោក អាឃនុ  បាន នយិាយ ថា  រដ្ឋាភ-ិ 

បាល ថ្ម ីរបស ់លោក  បាន រមួ បញ្ចលូ គៃប ់
ភាគី ពី ទូទាំង បៃទៃស អាហ្វហា្គានីសា្ថាន  
ហើយ ការ ដក ស្តៃី ចៃញ ពី កន្លៃង ធ្វើ ការ  
នងិ សាលារៀន  គ ឺដើមៃបី  «រកៃសោ ភាព ថ្លៃថ្នរូ 
របស់ ស្តៃី » ។

លោក អាឃនុ  បាន សនៃយា ថា  រដ្ឋាភបិាល   
របស ់លោក នងឹ «មនិ ជៃៀតជៃក»  ចលូ 
កិច្ចការ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ បៃទៃស ដទៃ ទៃ ។

«យើង ធានា ដល ់បៃទៃស ទាងំ អសថ់ា 
យើង នឹង មិន ជៃៀត ជៃក ក្នុង កិច្ចការ ផ្ទៃ 
ក្នុង របស់ ពួកគៃ ហើយ យើង ចង់ មន 
ទនំាក ់ ទនំង សៃដ្ឋកចិ្ច ល្អ ជា មយួ ពកួគៃ» 
លោក  អាឃុន  និយាយ បៃប នៃះ ហើយ 
បន្ត ទៀត ថា ៖ «យើង លង ់នងឹ បញ្ហា របស ់
យើង ហើយ យើង កំពុង ពៃយាយាម យក 
កម្លាងំ ដើមៃប ីនា ំបៃជាជន យើង ចៃញ ពទីកុ្ខ  

លំបាក ដោយ មន ជំនួយ ពី ពៃះ » ។
យា៉ាង ណា មិញ លោក អាឃុន    សម- 

ជិក ជើង ចាស់ នៃ កៃុម តាលីបង់ និង  ជា 
សហការី ហើយ ក៏ ទីបៃឹកៃសោ នយោបាយ 
ដ៏ ជិតស្និទ្ធ របស់ លោក មូឡា អូម៉ា  ជា 
សា្ថាបនិក  ពៃមទាំង ជា  មៃដឹកនាំ កំពូល 
ទី ១  របស់ តាលីបង់ ។ លោក អាឃុន  
ដៃល គៃ បា៉ានស់ា្មាន ថា មន អាយ ុជាង ៦០ 
ឆ្នា ំ បាន ដើរ ត ួជា ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី  នងិ 
រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួ ការបរទៃស របស ់រដ្ឋាភបិាល 
តាលីបង់ ទី ១  កាល ពី ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដល់  
២០០១ ។ លោក តៃូវ បាន គៃ ដក់ ក្នុង 
បញ្ជ ីទណ្ឌកម្ម របស ់កៃមុបៃកឹៃសោ សន្តសិខុ 
អង្គការ សហ បៃជាជាត ិ ដោយ សារ លោក 
មន ទនំាក ់ទនំង នងឹ "អពំើ  នងិ សកម្មភាព" 
របស់ កៃុម តាលីបង់ ៕

លោកមូឡា មហាម៉ាត់  ហាសាន់ អា ឃុន (សា្តាំ) ជួប រដ្ឋមន្តេីបរទេសកាតា Al-Thani។ AFP 
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ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍

ភ្នពំេញ : ស្ថតិនៅសាលទទលួភ្ញៀវ
នៃពិព័រណ៍ «ទឹកទន់ថ្មរឹង»(Soft
WaterHardStone)សារមន្ទរីញវូ-
ម្ញូហៃសៀម(TheNewMuseum)
សា្នាដៃសិលៃបៈWavesMoveBile
រំលៃចកៃបាលមនុសៃសហោះអណ្ដៃត

ប្លុងៗយោងអវយវៈរណៃងរណោងភ្លឺ
ភ្លឹបភ្លៃតៗអមដោយសំឡៃងរសាត់
ដូចទឹកហូរនិងស្នូរផាវផ្ទុះផៃះផស។
យោងតាមវៃបសាយទីផៃសារសិលៃបៈ

Artnetនៃះជាសា្នាដៃសហការបង្កើត
ឡើងដោយសិលៃបការិនីអាមៃរិកវ័យ
៣៤ឆ្នាំអាមីលាននិងសិលៃបករ
ហ្វីលីពីនអាយុ៣៦ឆ្នាំ អ៊ិនហៃសូ

ខាម៉ាឆូជាអ្នកសលិៃបៈនយិមធ្វើកចិ្ចការ
លើពីបៃជាជនសហគមន៍កៃយ
ឥទ្ធិពលរងគៃះនៃអាណានិគម។
សា្នាដៃពីឆ្នាំ២០២០ របស់អ្នកទាំង

២តៃូវបាននាំយកទៅបង្ហាញនៅ
កម្មវធិីពពិរ័ណ៍TheNewMuseum
Triennialកៃុងញូវយ៉កជាទីបង្កើត
ឡើងដើមៃបីអ្នកមនទៃពកោសលៃយ
ជំនាន់កៃយនិងសិលៃបករថ្មីថ្មោង
បង្ហាញទមៃង់សិលៃបៈសហសម័យ
និងអនាគតនៃវបៃបធម៌មនុសៃសជាតិ។
ក្នុងចំណោមសា្នាដៃជាចៃើនចម្លាក់

ហោះដ៏ចម្លៃកនៃះគរួឱៃយទាកទ់ាញផង
និងញញើតក្នុងការសម្លឹងមើលផង។
ជាទសៃសនិកជនដៃលបានទៅ

ទសៃសនាសា្នាដៃចម្លាក់រូបអាប អ្នក-
សរសៃរអត្ថបទFinancialTimes
អារៀលឡាបាដឌីកបានលើកឡើង
ថា៖ «ការសហការរវាងសិលៃបករឆ្លង

ទ្វីបក្នុងអំឡុងពៃលមនការរីករាល-
ដាលនៃជំងឺជាសកលអ្នកទាំង២
បានបៃើបៃស់សភាវៈអតម់នសររីាង្គ
គៃបគ់ៃន់ឬវត្ថមុនជវីតិតៃខចូរបូរាង
ច្នៃវាទៅជារូបរាងដោយបៃើវត្ថុធាតុ-
ដើមសរសៃរុក្ខជាតិនិងបន្លៃ»។
គមៃងសិលៃបៈរបស់ពួកគៃភាគ-

ចៃើនតៃូវបានចំណាយពៃលយូរ-
អង្វៃងសិកៃសាសៃវសៃវឬសា្នាក់នៅ
ជាមយួពលរដ្ឋសហគមន៍ផា្ទាលត់ៃម្ដង
ដើមៃបសី្វៃងយល់ឱៃយសុជីមៃពីចណំចុ
បៃទាញបៃទង់នៃជីវភាពរវាងអត្ថ-
បៃយោជន៍និងការអភិវឌៃឍ។
សា្នាដៃសលិៃបៈដៃលអ្នកទាងំ២រលំច

ចៃញពីការសៃវជៃវនិងបៃសៃ័យ
ទាកទ់ងផា្ទាល់នងឹបៃភពនៃបៃធានបទ
រួមបញ្ចូលជាមួយការពិសោធបច្ចៃក-
ទៃសបៃើបៃស់សម្ភារសាមញ្ញៗមកផ្គុំ-
ដំឡើងដោយបៃើបៃស់ពន្លឺភ្លើងកៃ-

ដាសខៃសៃនិងឈើសៃបទៅតាមមូល-
ដា្ឋានគៃឹះនៃនិរន្តរភាព។
សា្នាដៃដំឡើងរបស់អ្នកទាំង២ យក

លនំាំតាមជនំឿនៅកម្ពជុា។អាបតៃវូបាន
គៃជឿថាជាមនុសៃសសៃីមនវៃទមន្តងងឹត
អាចដកកចៃញពីខ្លួនបាននាពៃលរាតៃី
ដើមៃបីហោះទៅរកសុីរបស់កខ្វក់តាមភូមិ-
ឋាន។ដោយហោះហើរបញ្ចៃញពន្លឺពណ៌
ខៀវភ្លឺថា្លាតាមជំនឿបៃជាជនខ្មៃរតៗគ្នា
អាបចូលចិត្តសុីគៃឿងឆ្អាបសោ្មោកគៃក
ជាឈាមនៅតាមថ្លកុជៃំខ្ទុះដបំៅនងិសកុ
និងសៃូតហោះមកចូលខ្លួនវិញមុនថ្ងៃរះ។
ម្ចាស់សា្នាដៃអាមីលាននិយាយថា៖

«មើលឃើញបណំៃកកៃបាលនៃះយើង
អាចនឹងចាប់ផ្ដើមគិតពីគៃប់ពូជនៃ
ការលូតលាស់ជីវិតថ្មី»។
ចម្លាក់អាបនឹងបន្តដាក់តាងំនៅញវូ-

ម្ញហូៃសៀមកៃុងញូវយ៉ករហូតដល់ថ្ងៃទី
២៣ខៃមករាឆ្នាំ២០២២៕

កេុង សេ អ៊ូ ល :ទីកៃុងសៃអ៊ូលបាន
ចាប់ផ្តើមសាកលៃបងមនុសៃសយន្តទំហំ
បៃមណ២ចំអាមជាជំនួយការ
បងៃៀននៅក្នុងសាលាមត្តៃយៃយ។
នៃះជាគមៃងសាកលៃបងដៃល

រដា្ឋាភិបាលទីកៃុងបាននិយាយថានឹង
ជួយរៀបចំមនុសៃសជំនាន់កៃយ
សមៃប់អនាគតបច្ចៃកវិទៃយាខ្ពស់។
AlphaMiniមនកម្ពស់តៃឹមតៃ

២៤,៥សង់ទីម៉ៃតៃហើយអាចរាំ-
ចៃៀងបទអានរឿងនិទាន និងថៃម
ទាងំបងៃៀនកៃបាច់គនុកងុហ៊្វូនៅពៃល
ក្មៃងៗធ្វើតៃប់តាមកាយវកិារលាតដៃ
និងឈរជើងម្ខាង។
អ្នកគៃូ បៃយុនសូយ៉ុនបានបៃប់

AFPអំឡុងពៃលទៅលៃងកន្លៃង

ថៃទាំកុមរMaruដៃលមនអគរ
ពណ៌សៃស់ឆើតនិងមមញឹកក្នុង
ទកីៃងុសៃអ៊ូលថា៖«មនសុៃសយន្តជយួ
ដល់ការច្នៃបៃឌិតរបស់កុមរ»។
បំពាក់ដោយកាមៃរា៉ានៅលើកៃបាល

ភ្នៃករបស់រ៉ូបូតអាចធ្មៃចនិងប៉បៃិច
បទិបើកហើយបៃសៃីរបស់វាកា្លាយជា
រាងបៃះដូង អំឡុងពៃលសន្ទនា
ជាមួយកូនសិសៃស។
លោកហានដងុសុកឺមកពនីាយក-

ដា្ឋានថៃទាំកុមររបស់រដា្ឋាភិបាលកៃុង
សៃអ៊ូលបានបៃប់ AFPថា៖ «នៅ
ពៃលអនាគតការដឹងពីរបៀបគៃប់-
គៃងបញ្ញាសិបៃបនិម្មិត (AI)និង
ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងមនសារៈ-
សំខាន់ខា្លាំងណាស់»។

មនុសៃសយន្តទាំងនៃះកំពុងតៃូវបាន
សាកលៃបងនៅក្នុងមជៃឈមណ្ឌលថៃទាំ
កុមរនិងសាលាមត្តៃយៃយនៅទីកៃុង
សៃអ៊ូលចំនួន៣០០ទីតាំងដោយ
រដា្ឋាភបិាលបានណៃនាំកម្មវធិីសមៃប់
កុមរអាយុពី៣ទៅ៥ឆ្នាំ។
លោកហានបាននិយាយថា៖

«យើងជឿថាការមនបទពិសោធន៍
នៃះនៅក្នុងសាលាមត្តៃយៃយនឹងមន
ឥទ្ធិពលយូរអង្វៃងពៃញ១យុវវ័យ
របស់ពួកគៃនិងមនុសៃសពៃញវ័យ»។
កុមរីលីហា្គាយូនជាសិសៃសនៅ

Maru បាននិយាយថា៖«នៅពៃល
ដៃលខ្ញុំបៃប់វាឱៃយចៃៀងវាចៃៀងបាន
ល្អ។ខ្ញុំបៃប់វាឱៃយរាំវារាំហើយយើងរាំ
ជាមួយគ្នា»៕AFP/HR

អាប ស្នាដៃ សិលៃបៈ 
ឥទ្ធិពល ពី ជំនឿខ្មៃរ 
ដាក់តាំង នៅ  សល- 
ពិព័រណ៍  កៃុង ញូវយ៉ក 

កៃងុ សៃ អូ៊ ល សកលៃបង   កូន មនុសៃស យន្ត ជាជំនួយ ការបងៃៀន  ស លាម ត្តៃ យៃយ

រូប អាបនៅពិព័រណ៍ New Museum Triennial កេុង ញូវយ៉ក។ រូបថតហ្វៃសប៊ុក

កុមារ នៅសាលាមត្តេយេយកេងុ សេអូ៊ល កាន់ មនុសេស យន្ត Alpha Mini។ រូបថតAFP

សា្នាដេ waves move bile (2020) របស់ អាមី លាន និង  អិ៊នហេសូ ខាមា៉ាឆូ រំលេច ចមា្លាក់អាបតាមជំនឿ ខ្មេរ។ រូបថតហ្វៃសប៊ុក



ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២១  ភ្នេំពញ បុ៉ស្តិ៍  ១៤  Email: socialite@phnompenhpost.com 

 ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ បារា ំង ថ្ម ីបៃចា ំកម្ពជុា លោក Jacques Pellet បាន 
មានបៃសាសន៍ អំឡុង ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច រយៈពៃល ៩០ នាទី នៅ 
ការិយាល័យ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី រសៀល ថ្ងៃ ពុធ ថា វា ជា 
កិត្តិយស ណាស់ ដៃល បាន តៃឡប់មក ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពុជា 
ម្តងទៀត ។   លោក បាន ថ្លៃងបៃប់ លោក លី តៃសៃង ចាងហ្វាង និង 
ជា អគ្គនាយក កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ៖« ខ្ញុំ ទុក បៃទៃស កម្ពុជា នៅ 
ជិត បៃះដូង របស់ខ្ញុំ » ។ « ខ្ញុំ មាន កិត្តិយស ណាស់ ដៃល បាន វិល- 
តៃឡប់មក បៃទៃស កម្ពុជា វិញ  យើង [ បារាំង ] នៅ ជិតស្និទ្ធ បៃទៃស 
កម្ពុជា ។ ខ្ញុំ ធ្លាប់ មក បៃទៃស កម្ពុជា លើកដំបូង នៅ ឆ្នាំ ១៩៩៥ 
នៅពៃលដៃល ខ្ញុំ ជាមន្តៃី Cambodia desk officer នៅ ទីកៃុង 
បា៉ារសី ។ មាន បៃសកកម្ម ការទតូ ជាចៃើន នៅ ចន្លាះ ឆ្នា១ំ៩៩៥ ដល ់

១៩៩៨ ក្នុងអំឡុងពៃល កិច្ចពៃមពៃៀង សន្តិភាព » ។   លោក Pellet 
បន្ថៃមថា ៖«២៥ ឆ្នា ំកៃយមក ខ្ញុ ំបាន តៃឡប ់មកវញិ ហើយ ខ្ញុ ំពតិជា 
ចាប់អារម្មណ៍ យា៉ាងខ្លាំង ចំពោះ ការរីកចមៃើន របស់ បៃទៃស កម្ពុជា 
ដៃលមាន មនសុៃស វយ័ក្មៃង ចៃើន ហើយ ឥឡវូ ឃើញ មាន អគារ ទនំើបៗ 
ជាចៃើន ។ ខ្ញុំ នឹងតៃូវ សមៃប ខ្លួន ទៅនឹង បរិយាកាស ថ្មី » ។   រឿងរា៉ាវ 
ជាចៃើន នាពៃល បច្ចុបៃបន្ន ក្នុងនះ រួមទាំង ទំនាក់ទំនង ក្នុង តំបន់ 
តួនាទី របស់ អ្នកសារព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង រវាង បារាំង - កម្ពុជា និង 
ការរួមចំណៃក ក្នងុ វិស័យ ឯកជន របស់ បារំាង ចំពោះ ពៃះរាជាណាចកៃ- 
កម្ពជុា តៃូវ បានលើកឡើង ក្នងុអំឡុង ជំ នួប សម្តៃង ការគួរសម នះ ។   
បៃធន គៃប់គៃង ការី និពន្ធ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ លោក សំ រិ ទ្ធ ក៏មាន 
វត្តមាន ទទួល សា្វាគមន៍ លោក ឯកអគ្គរាជទូត ផងដៃរ ៕

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីប្រចាំកម្ពជុាសរសើរដល់ការអភិវឌ្រឍរបស់ព្រះរាជាណា-
ចក្រកម្ពជុាអំឡុងព្រលធ្វើទស្រសនកិច្ចនៅការិយាល័យកាស្រតភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍
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ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ែខវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២១  ភ្នេំពញ បុ៉ស្តិ៍  ១៥ Email: socialite@phnompenhpost.com 

 តៃវូបាន បំផុសគំនិត ដោយ របៀប រស់នៅ បៃប ចមៃះុ បារ៍ ដៃលមាន 
រចនាប័ទ្ម សៃដៀង នៅ ទីកៃងុ បា៉ារីស នា ដើម សតវតៃស រ៍ទី ២០២០ គឺជា 
កន្លៃង ដ៏ ទាន់សម័យ សមៃប់ ការជួប ជំុគា្នា និង បន្ធរូ អារម្មណ៍ ជាមួយ 
ភៃសជ្ជៈ ដ៏ សៃស់សៃយ ។ តៃវូបាន ដាក់ឈ្មោះ ជា បារ៍ កៃម ដី ដំបូង គៃ 
នៅ ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ , បារ៍ Metropole Underground គឺជា ការបន្ថៃម 
ថ្ម ីបំផុត នៃ ទិដ្ឋភាព ពៃល រាតៃ ីក្នងុ រាជធនី ភ្នពំៃញ ។ បារ ដ៏៍ បៃណីត នៃះ 
តៃវូបាន រចនា ឡើង ដោយ កៃមុហុ៊ន សា្ថាបតៃយករ SCDA ដ៏ លៃបីលៃបាញ 
ដោយ ផ្ទៃ ខងក្នងុ មាន ភាព ទាក់ទាញ ដៃល ធ្វើឱៃយ វា កា្លាយជា បារ ៍ដ៏ 
ល្អឥតខ្ចោះ នៅ ចំ កណា្តាល ទីកៃងុ ។   មាន ទីតំាង ស្ថតិនៅ បន្ទប់កៃមដី នៃ 
សណា្ឋាគារ Hyatt Regency Phnom Penh បារ ដ៏៍ ទំនើប នៃះ ផ្តល់ជូន 
នូវ សៃវាកម្ម ភៃសជ្ជៈ ដ៏ សមៃបូរបៃប ដៃលមាន ដូចជា សៃ បៀរ សៃបៀរ 
crafted និង ស រុា រសជាតិ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ ជាចៃើន ទៀត ។   មាន បរិយាកាស 
ដ៏ ល្អឥតខ្ចោះ ជាមួយនឹង ការកមៃសាន្ត ពៃល រាតៃ ីដ៏ រស់ រវីក ដៃល រួមបញ្ចលូ 
រវាង កៃមុ តន្តៃ ីនិង ការសម្តៃង របស់ ឌី ជៃ លៃបីៗ បារ៍ Metropole Under-
ground បាន តៃៀមខ្លនួ រួចជាសៃច ដើមៃបី ផ្តល់នូវ ភាពសបៃបាយ រីករាយ 
ដ៏ អសា្ទារៃយ និង ការកមៃសាន្ត ពៃល រាតៃ ីដៃល មិនអាច បំភ្លៃចបាន ។ ចាប់ បើក 
ពីថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ រហូតដល់ ថ្ងៃ សៅរ៍ ចាប់ពី ម៉ាង ៧យប់ តទៅ ខណៈ DJ 
ពិសៃស នឹង មក ស ម្តៃ ងជាបៃចំា ខៃ ដៃល ធ្វើឱៃយ បរិយាកាស កាន់តៃ មាន 
ភា ព រស់ រវីក ៕ 

Metropole Undergroundជាបារ៍ក្រោមដីដំបូងគ្របង្អស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ
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កាលពី ថ្ងៃទី ២៥ វិច្ឆកិា ២០២១ កន្លងទៅនៃះ 
គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុ អមៃតឹ ម . ក . (Microfi-
nance Institution Amret PLC.) បាន 
ចុះហត្ថលៃខលើកិច្ចពៃមពៃៀង ទទួល បៃក់កម្ចី 
សហបៃតិបត្តកិារ៥០ លាន ដុលា្លារ សហរដ្ឋ អាម រិ ក  
ពី ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ របស់ បៃទៃស ហូ ឡង់ (FMO– 
Entrepreneurial Development Bank) 
ដៃលមាន រចនាសម្ពន័្ធ ជា សា្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថ ុអន្តរជាតិ 
ទ្វៃភាគី ដៃលមាន មូលដា្ឋាន នៅ ទីកៃងុ ឡាអៃ បៃទៃស 
ហូ ឡង់ ។   ពិធី ចុះហត្ថលៃខ នៃះ តៃវូបាន បៃពៃតឹ្តឡើង 
តាមរយៈ បៃព័ន្ធ អន ឡាញ ដៃលមាន ការចូលរួម 
កៃម អ ធិ បតី ភាព លោក ដុស ឌី ន អគ្គនាយក 
គៃះឹសា្ថាន មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុ អមៃតឹ ម . ក . និង អ្នកសៃី 
ហ្វា ទូ មា៉ា តា បូ៉ រា៉ា រ៉ៃ (Fatoumata Bouaré) 
នាយិកា ផ្នៃក ហនិភ័យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជា 
សមាជិក កៃមុបៃកឹៃសាភិបាល នៃ ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ 
របស់ បៃទៃស ហូ ឡង់ រួមជាមួយ បុគ្គលិក ថា្នាក់ដឹកនំា 
ផៃសៃងទៀត ពី សា្ថា ប័ ន្ថ ទំាង២ ។ 

 លោក ដុស ឌី ន បាន មានបៃសាសន៍ថា ៖ “FMO 
គឺជា ភាគ ទុ និក និង ជា ដៃគូ សហបៃតិបត្តិការ ដ៏ 
សំខន់ អស់ រយៈ ពៃល ជាង១៥ ឆ្នា ំក្នងុ ការជួយ គំាទៃ 
ដល់ ការ វិវឌៃឍ របស់ អមៃតឹ កន្លងមក។ ថ្ងៃនៃះ គឺជា    
ពៃតឹ្ត កិារណ៍ ដ៏ សំខន់ មួយ ដៃល បង្ហាញ ពី ចំណង 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ ដ៏ រឹងមំា រវាង គៃះឹសា្ថាន 
មីកៃហិូរញ្ញវត្ថ ុអមៃតឹ ម . ក . និង FMO ។ ជាមួយនឹង 
កម្ច ី៥០ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក នៃះ អមៃតឹ នឹង នៅតៃ 
បន្ត ការផ្តល់ ដំណោះសៃយ ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ 
អតិថិជន ក្នងុ វិស័យ កសិកម្ម និង ជាពិសៃស ទៅកាន់ 
សហគៃនិ ស្តៃ ីតាមរយៈ ឥណទាន ស្តៃ ីឆ្នើម របស់ 
អមៃតឹ ផងដៃរ ។ ”

ពិធីចុះហត្ថល្រខាកម្ចីសហប្រតិបត្តកិារ៥០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមរិក
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ អតតីតារាសម្តែងលែបឈី្មោះ កនូ២ តែ 
សមែសន់ៅ តែ ផរូផង ់អ្នកនាង  គមឹ លហីែសា កពំងុ 
តែ កាក់កប ខ្លាំង នឹង ការ ពងែីក មុខ របរ កែ 
សលិែបៈ ទាងំជនំញួ ចាស ់នងិជនំញួថ្ម ីយ៉ាង សម-  
បែកប  ហើយ ទទលួ បាន កាដ ូរថ យន្ត ទនំើប  ម៉ាក 
Lexus LM 350 ព ីលោក បា៉ា នា ថ្ងែ បើក សម្ពោធ 
ហាង  គុយទាវ ថ្មី។  

អ្នកនាង គឹម លីហែសា បានឃ្លាត ឆ្ងាយ ព  ី- 
វសិយ័ សលិែបៈ  កែយព ី បានរ ៀបការ ជាមយួនងឹ 
ស្វាម ីជាអាណកិជន ខ្មែរ -អសូ្តែល ីនងិ  បាន ចែញ 
ទៅរស់នៅបែទែសអូស្តែលីមួយ រយៈ   ទទួល-  
បាន  ចំណង ស្នែហ៍ កូន បែុស ២ ក្នុងគែួសរ។ 

យ៉ាងណាមញិ  ចាបត់ាងំព ីតារាសម្តែង  គមឹ លហីែសា 
នា ំ   កែុមគែួសរ តែឡប់មកពីបែទែសអូសែ្តលី 
មក   រស់នៅសែុកខ្មែរវិញ គែ  សង្កែត ឃើញថា 
តារា   សែីរូបនែះ ហាក់មនយីអ៊ុនឡើងកែឺតៗ 
ដោយ   មួយរយ ៈចុងកែ យនែះ អ្នក នាង បាន បើក 
ហាង   រកសុី  បង្កើត សខបន្តបនា្ទាប់  រហូត ធ្វើ ឱែយ   
មហាជនជាច ែើន ហៅនាងថា ជាអ្នក ជនំញួ
សែវីយ័ក្មែងម្នាកថ់ែមទៀតផង។  អ្វ ី  ដែល 
គួរ ឱែយចាប់អា រម្ម ណ៍នោះ  អ្នក នាង បើក 
ហាង គុយ ទាវ មន  ជាចែើន ស ខ-   
ហើយ ដែល មន អតថិជិនគាទំែ ជា ចែើន  
កែម យីហោ  ឈ្មោះថា  «គឹម លីហែសា 
គុយ ទាវ ឆ្ងាញ់ៗ» ដោយ ទីតាំងថ្មី ស្ថិត 
នៅ លើ  ផ្លវូ មនុរី៉ែត ទលម់ខុ អតតីក្លបិ យ-ូ 
ធូ  ចាស់ ឬ ធនា  គារ ABA ថ្មី 
ក្នុង សង្កាត់ ផែសារ ដើមគ 
ខណ ្ឌ ទួលគោក រាជ ធានី 
ភ្ន ពំែញ បាន  បើក សម្ពោធ  
កាល ព ី  ចុង សបា្តហ ៍ 
កន្លង  មក   ថ្មីៗ  នែះ ។

ចំពោះ រថ យន្ត ថ្មី- 
សនា្លាង  ម៉ាក  Lexus 
LM 350  ទើប តែ  បាន  
ទិញ នោះ តែូវ បាន 
អ្នក សិលែបៈ  ស្និទ្ធ - 
ស្នាល     អ្នក នាង 
គឹម ល ីហែសា  
បាន  បង្ហើប  ឱែយ - 
ដឹង ថា៖ « នែះ  
ជា កាដ ូ ពសិែស 
ពីមនុសែស ជាទ ី - 
សែឡាញ់ របស់ នាង  
គឺ លោក បា៉ា ដោយ - 
សរ  លោក ទើប  តែ តែូវ 
បា៉ាន់ ដី ថ្មីៗ នែះ ហើយ 
លោក   បាន ទិញ ជា កាដូ 
សមែប់ ថ្ងែ បើក សម្ពោធ 
ហាង គុយ ទាវ ថ្មីរបស់ - 
នាង   តែ ម្តង»។ 

 យ៉ាង ណាមិញ  ចាប់តាំងពីតា- 
រាសម្តែង  គឹម លីហែសា នាំ កែុម-  
គែួសរ តែឡប់មក ពី បែទែស - 
អូសែ្តលី មក រស់នៅ សែុក 
ខ្មែរវិញ គែ  សង្កែត ឃើញថា 

តារាសែីរូបនែះ ហាក ់មនយីអ៊ុន 
ឡើងកែតឺៗ ដោយ មយួ រយៈ ចងុ- 

កែ  យនែះ អ្នក នាង 
បាន បើក ហាង រក- 
សុ ី ដោយ បង្កើត 
សខ  បន្ត បនា្ទាប់  
រហូត ធ្វើ ឱែយ  មហា- 
ជនជាចែើន ហៅ 
នាង ថា ជា អ្នក-  
ជំនួញស ែីវ័យ 
ក្មែង ម្នាក់ថែម 
ទៀត  ផង។

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  គួរបញ្ជាក់ ដែរ 
ថា អតីត តារា-  
ចមែ ៀង នងិ សម្តែង-  
សែីដ៏ មន បែជា-  
បែិយ  ភាព  ១ ដួង  
គឹម លីហែសា បាន 
សមែច  ចិត្តផ្អាក ការ- 
ងរ   សិលែបៈ ដោយ 

បាន   រៀប ការជាមួយ 
នឹង  អាណិកជន ខ្មែរ-
អូសែ្តាលី កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៣ ខណៈ មកដល ់
ពែល នែះ អ្នកទាំង២ 
មន កូនបែុស២ រឹត នូវ 
ចំណ  ង  ស្នែហ៍ ៕ 
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គឹម លីហេសា បន កាដូ ឡានថ្មមី៉ាក  Lexus lm 350 
ពី លោក ប៉ាថ្ងេ បើកសម្ពោធហាងថ្ម ី។ រូបថត ហ្វែសប៊ុក 

គឹម លីហ្សា បាន កាដូ រថយន្ត - 
ថ្ម ី នា ថ្ង ្បើក  សម្ពោធ ហាង ថ្មី 

 កេមុ វិសាខា បន អបអរ នៅ ក្នងុ ពិធីលើក ពានសម្តេចហុ៊នសេន ពី ថ្ងេ ពេហសេបតិ៍។ រូប យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ាស់ហុីម

វិសាខា លើក ពាន សម្តច្ ខណៈ 
លីគ ២ ចាប់  ប្កួត  រក កុ្មជើង ឯក
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  ការ សុ៊ត បាល់ ហោះ 
ឡើង ទៅ លើ របស់ សួន សុវណ្ណ  
បាន ផ្តល់ ជា កាដូដ៏ពិសែស  ដល់ 
កែមុ វិសខ ដើមែបី បន្ត ឈ្នះ ពាន- 
រង្វាន់ សម្តែច ហុ៊ន សែន លើក ទី 
១៥ ឆ្នាំ ២០២១ ជាមួយការ- 
បែកួតបែជែងគា្នាដ៏ តានតឹង បំផុត 
ចំណែក  ការ បែកួត  ជមែើស ជើង- 
ឯក កម្ពុជា លីគ ២ ឆ្នាំ ២០២១ 
ទើប តែ ចាប់ ដំណើរ ការ បែកួត វិល- 
ជំុ បែចំា សបា្តហ៍ ទី ១ ហើយ វា ក៏ជា 
ពែល ដែល កែមុ  កោះកុង អែហ្វសីុ 
បាន ជួប ការ ខក ចិត្ត ចំពោះ ការ- 
បោះ ជំហានទៅរក ការ សមែច 
បំណង ដ៏ ធំ របស់  ខ្លនួផងដែរ។

តាម រយៈ ការ បែកួត កាលពី ថ្ងែ 
ពែហសែបតិ៍ កន្លង មក នែះ កែមុ 
ពែះ ខ័នរាជស្វាយរៀង ស្ទើរ តែអាច   
កា្លាយ ជា ម្ចាស់ ជើង ឯកជាថ្ម ី ទៅ 
ហើយ បនា្ទាប់ពី កីឡាករ  ជូ សីុនទិ 
រក បាន គែប់ បាល់ នំា មុខលើ កែមុ 
វិសខ នៅនាទីទី ១០០ ដើមែបី 
លុប ចោល គែប់ បាល់ របស់ វុធ 
តុលា ដែល បាន តាម ស្មើការ- 
សុ៊តនំា មុខ របស់ បែក់ មុន្នឧីត្តម 
នៅ នាទីទី ៧១ នោះ។

បុ៉ន្តែ អ្វីៗ  បាន បែ បែលួ នៅពែល 
ខែសែ ការពារ អុ៊ក សុវណ្ណ បាន រក 
គែប់បាល់ ដ៏ មនតម្លែ នៅនាទីទី  
១០៦ ដើមែបី ជួយ ឱែយ កែមុការពារ 
តំណែង ជើង ឯក វិសខ អាច 
តាម ស្មើ កែមុ ស្វាយរៀង ជា លើក 
ទី២   នៅ ក្នងុ ការ បែកួត បន្ថែម ម៉ាង 
១៥នាទី ២ ដង នោះ ហើយ  អុ៊ក 

សុវណ្ណ ដដែល ជា អ្នក សុ៊ត គែប់- 
បាល់ ចុងកែយ ក្នុង វគ្គ កាត់- 
សែចក្តី  ដោយការ ទាត់ បាល់- 
ប៉ែណាល់ ទី ជួយ  ឱែយ  កែមុ វិសខ 
ឈ្នះ បនា្ទាប់ ពី     សួន សុវណ្ណ បាន 
សុ៊ត គែប់បាល់ ទី ៤ របស់ កែុម 
ស្វាយរៀង ហោះ ឡើង ទៅ លើផុត 
របារ ទី  នោះ។

ការ យក ឈ្នះ  កែមុ ស្វាយររៀង 
ដ៏ រន្ធត់ ក្នងុ វគ្គ ផ្តច់ ពែត័ែ នែះ បាន 
ជួយ ឱែយ កែមុ វិសខ បន្ត  លើក ពាន 
សម្តែច ហុ៊នសែន ចំនួន ២ រដូវ- 
កាល ជាប់ៗ គា្នា កែម ការ ដឹកនំា 
របស់ គែបូង្វកឹ ស្តទីី លោក Tunji 
Ayoyinka ចំណែក កែមុ បឹងកែត 
បាន យក ឈ្នះ កែមុ ភ្នពំែញ កែន 
២-០ ដើមែបី ទទួល បាន ចំណាត់- 
ថា្នាក់ លែខ ៣ ជំនួស ការ បាត់បង់ 
តំណែង ជើង ឯក លីគ កំពូល កម្ពជុា 
ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១ នែះ។

ដោយឡែក អតីត គែ ូបង្គោល 
ធា្លាប់ដឹកនំា  កែមុវិសខ ឱែយឡើង 
មក លែង នៅលីគកំពូល លោក 
ហុក សុជីវ័ន បានជួបការ ខក ចិត្ត  
ចំពោះ ការ ដឹកនំា  កែមុ កោះកុង- 
អែហ្វសីុ ចូល បែឡូក នៅ ក្នងុការ- 
បែកួត លីគ ២ ដែល ទើបបានចាប់- 
ផ្តើម កាលពី ថ្ងែសៅរ៍ ដើមែបី រក កែមុ 
ជើង ឯក  ឡើង ទៅ លែង នៅ លីគ 
កំពូល  កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០២២។

« ការចូល លែង លី គ ២ យើង 
សំដៅថា យើង ចូល ទៅលែង នៅ 
លី គ កំពូល នា ឆ្នាកំែយ គឺ នៅក្នងុ 
រយៈពែល ២ ឆ្នាំនែះ បើ យើង 
មិនបាន ចូល នៅ ឆ្នា ំហ្នងឹ គឺ នៅ 
ឆ្នាំកែយ ។ យើង តែូវ បែជែង 

ឱែយបាន កៅអី សមែប់ ការឡើង 
ទៅលែង នៅ លី គ កំពូល កម្ពជុា 
ហើយ នែះ ជា គោលដៅ សំខន់ 
ដែល យើង តែវូធ្វើ ឱែយបាន » ។ នែះ 
ជា សម្ត ី របស់ លោក ហុក សុជីវ័ន 
បាន បែប់ ភ្នពំែញ បុ៉ស្តិ៍ បនា្ទាប់ពី 
លោក បាន ដឹកនំា  កែមុកោះកុង 
ឱែយ ឈ្នះ តំណែង ជើង ឯក ការ បែកួត 
ថា្នាក់ ខែត្ត ពាន រង្វាន់ សម្តែច ហុ៊ន 
សែន ឆ្នា ំ២០២១ នែះ។

 តែ ទោះ បីជា យ៉ាង ណា  ការ- 
ឈាន  ទៅ រក ការ សមែច ធំបំផុត 
នែះ របស់ លោក ហុក សុជីវ័ន 
បានជួប ឧបសគ្គតំាង ពី កែបាល ទី  
ខណៈ កែមុ កោះកុង បាន ចាញ់ 
កែមុ U21កង យោធ ពល ខែមរ- 
ភូមិន្ទ ២-១ នៅ លើ ទឹកដី ខ្លនួ ឯង  
ដ៏គួរ ឱែយសោក ស្តយ សមែប់ការ- 
បែកួតបើក ឆក កាលពី ថ្ងែសៅរ៍ 
កន្លងទៅ។ 

ផ្ទយុ  ពីនែះ  កែមុ  ISI ដង្កា សែន- 
ជ័យ បាន យក ឈ្នះ កែមុសៀម- 
រាបអែហ្វសីុ ៤-១ សែបពែល 
កែមុ សលា កីឡា បាល់ ទាត់ជាតិ 
ឈ្នះ កែមុ ឬទ្ធសីែន ៤-០ ហើយ 
កែមុ មន្ទរី អយក  ខែត្តតែបូងឃ្មុ ំក៏បាន 
ឈ្នះកែមុ ខែត្ត បនា្ទាយ មនជ័យ 
៥-២ នាការ បែកួត បើក ឆក លីគ 
២ នែះ ផងដែរ ខណៈ ការ បែកួត 
នែះ មន កែមុចំនួន ៨ បាន ចូល- 
រួម ដោយ តែូវ បែកួត គា្នា វិល ជំុ 
(១ជំុ) រក កែមុ លែខ ១ ឡើង ទៅ 
លែខ នៅ លីគ កំពូល កម្ពជុា ឆ្នាំ 
២០២២ ជំនួស កែមុ សូល ទីឡូ- 
អង្គរ ដែល ទើប បានធា្លាក់ និង កាត់ 
ចែញ ក្នងុ រដូវ កាល នែះ៕
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