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Q លោកបណ្ឌិតក្នុងរយៈពេល
30ឆ្នាំ មកនេះតើធនាគារ

បានវិវឌេឍយ៉ាងណាដេរ?
វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់!គឺយើង

សម្ចបានសមិទ្ធផលជាច្ើន
នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ខណៈព្ល
ដ្លច្បាប់នៅក្នុងវិស័យធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
នៅមានកម្ិតនៅឡើយ។
នៅព្លដ្លធនាគារអ្សី៊លីដា

ចាប់ផ្តើមជាអង្គការក្រដា្ឋាភិបាល
ដើម្បីការអភិវឌ្ឍសហគ្សខ្នាតតូច
បំផ៊តនិងខ្នាតតូចរហូតបានកា្លាយជា
ធនាគារឯកទ្សក្នងុឆ្នាំ2000យើង
បានចាប់ផ្តើមផ្តល់ប្ក់កម្ចីខ្នាតតូច
សម្ប់អាជីវកម្ម។ហើយខ្ញុំសប្បាយ
ចិត្តពីព្ះយើងរីកចម្ើនជាមួយគ្ប់
ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់មិនម្នត្មា្នាក់
ឯងនោះទ្,ជោគជ័យរបស់យើងបាន
មកពីការគំាទ្ពីរាជរដា្ឋាភិបាលមា្ចាស់
ភាគហ៊៊ន ក៊្មបឹ្ក្សាភិបាលថ្នាក់
គ្ប់គ្ង ប៊គ្គលិកគ្ប់លំដាប់ថ្នាក់
រួមទំាងអតិថិជននិងដ្គូទំាងអស់។
ក្នងុនាមជាធនាគារមួយយើងចង់

ផ្តល់នូវអ្វីដ្លល្អបំផ៊តដល់ភាគី
ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់រួមទំាងវិស័យឯកជន
និងសធារណៈ ក៏ដូចជាអាជីវកម្ម
ខ្នាតតូចដើម្បីឱ្យពួកគ្អាចគ្ប់គ្ង
ហិរញ្ញវត្ថុមានប្សិទ្ធភាព។យើងចង់
ផ្តល់នូវឧបករណ៍មួយដ៏មានប្សិទ្ធ-
ភាពដើម្បីឱ្យពួកគ្រីកចម្ើន។

 Q តើលោកបណ្ឌិតអាចសង្ខេប
ដណំើររកីចមេើនរយៈពេល30 

ឆ្នាំរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាដូចម្តេច?  
នៅព្លយើងចាប់ផ្តើមគម្ង

CMB/92/010នៅឆ្នាំ1992យើង
ពិនិត្យមើលសមាសធាត៊និរន្តរភាព
សំខន់ៗចំនួន4ដោយទី1)គឺ
នរិន្តរភាពរបស់អង្គការ2)នរិន្តរភាព
កម្មវិធី [ការផ្តល់ប្ក់កម្ចីដល់សហ-
គស្ធន៊តចូបផំត៊ធន៊តចូនងិមធយ្ម
(MSMEs)  3)និរន្តរភាពបច្ច្ក-
ទ្សគឺបង្កើតគោលការណ៍នីតិវិធី
ឥណទាននិងប្តិបត្តិការនិងការ-
បណ្តុះបណា្តាលសហគ្ិនភាពដល់
អតិថិជនរបស់យើងនិងទី 4)គឺ

និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
យើងសមច្គោលដៅទាងំន្ះនៅ

ច៊ងឆ្នាំ1997ហើយយើងបានចាប់-
ផ្តើមកមា្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារឯក-
ទ្ស។ចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ
2003យើងមើលឃើញតម្ូវការ
ស្វាហិរញ្ញវត្ថុមានកំណើនខ្លាំង
ដូចជាតម្ូវការប្ក់កម្ចី និងការផ្ទ្រ
មូលនិធិជាដើម។ដូច្ន្ះ ធនាគារ
សម្ចដើមទ៊នច៊ះបញ្ជីចំនួនជាង 
៣ដង ពី4លានដ៊លា្លារក្នងុឆ្នាំ2000
ទៅដល់13លានដ៊លា្លារក្នងុឆ្នាំ2003។
យើងមាន«ចក្ខុវិស័យជាយ៊ទ្ធ-

សស្្ត»ហើយបានពនិតិយ្មើលបព្ន័្ធ
នៅក្នុងវិស័យធនាគារហ្ត៊អ្វីបានជា
ធនាគារភាគច្ើនបម្លូផ្តុំត្នៅក្នងុ
ទីក្៊ងភ្នំព្ញបនា្ទាប់មកយើងជំរ៊ញ
ការពង្កីបត្បិត្តកិារទៅតបំន់ជនបទ
តាមបណា្តាខ្ត្តដើម្បីផ្តល់ប្ក់កម្ចី
និងស្វាហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អាជីវកម្ម
ខ្នាតតូចបំផ៊តនិងខ្នាតតូច។

Q តើលោកបណ្ឌិតបាននាំយក
សេវាកម្មធនាគារទៅតំបន់

ជនបទដោយរបៀបណា?
ក្នុងឆ្នាំ2000យើងដឹងថប្ទ្ស

កម្ពុជាមានហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគម-
នាគមន៍ដូចជាខ្ស្កាបអ៊បទិកប៉៊ន្ត្
ធនាគារនានាមិនទាន់បានប្ើប្ស់
នៅឡើយ។ធនាគារភាគច្ើនប្តិ-
បត្តិការដោយផ្ទាល់ (offline)ពឹង
ផ្អ្កលើមា៉ាស៊ីនទូរសរដ្លប្ឈម
នងឹបញ្ហាជាច្ើនពល្ខ្លះហត្ថលខ្
មិនច្បាស់ហើយមានបញ្ហាដាច់
ចរន្តអគ្គសិនីបញ្ហាស៊វត្ថភិាព និង
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាដើមដ្លយើងតូ្វ
ចំណាយព្លវ្លាជាច្ើន។
ដូច្ន្ះយើងសម្ចជួលខ្ស្កាប-

អ៊បទិកថ្មីពីរដា្ឋាភិបាលនិងបានចាប់-
ផ្តើមស្វាធនាគារតាមប្ព័ន្ធស្វ័យ
ប្វតិ្តកម្ម (online)និងប្ើប្ស់
ប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យាស្នូលT24 របស់
ក្៊មហ៊៊ន TEMENOSន្ប្ទ្ស
ស្វ៊ីសហើយអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ
បានរីកចម្ើនយា៉ាងខ្លាំងកា្លា។
ឥណទាននងិបក្់បញ្ញើរបស់យើង

មានកណំើនយា៉ាងឆបរ់ហស័ពី២០០
ទៅ៣០០ភាគរយក្នងមួយឆ្នាំព្ល
យើងពង្ីកប្តិបត្តិការទៅដល់ខ្ត្ត
មួយចំនួនដូចជាខ្ត្តប៉្លិនដ្ល
ព៊ទំាន់មានខស្្កាបអ៊បទិកដចូ្ន្ះយើង
ត្ូវជួលផ្កាយរណបតូចៗពីមន្ទីរ
ទូរគមនាគមន៍។គោលបំណងរបស់
យើងគឺផ្តល់ការតភា្ជាប់តាមបព្ន័្ធអន
ឡាញនៅទូទាំងប្ទ្ស។ន្ះគឺជា
ការពង្ីកដ៏សំខន់មិនត្ឹមត្ពង្ីក
សខនិងការិយាល័យប៉៊ណ្ណោះទ្
ប៉ន៊្ត្ថម្ទាងំបានពង្កីបណា្តាញនងិ
ទូរគមនាគមន៍ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យ
ផងដ្រ។

Q បនា្ទាប់មកតើលោកបណ្ឌិត
បោះជំហ៊ានចូលក្នុងវិស័យ

ឌីជីថលមេនទេ?
ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺផ្តល់ស្វា-

កម្មហរិញ្ញវត្ថុល្អបផំត៊ជនូដល់សធា-
រណជនគប្់មជឈ្ដា្ឋានក្នងុសហគមន៍។ 
ក្នុងឆ្នាំ2007យើងបានវិនិយោគលើ
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសខការិយា-
ល័យឬហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្ព្ណី
បនា្ទាបម់កគឺហដ្ា្ឋារចនាសម្ពន័្ធអ្ឡចិ
ត្ូនិចមា៉ាស៊ីនATMនិងមា៉ាស៊ីនឆូត
កាត(POS)ជាដើម។
យើងបានដាក់មា៉ាស៊ីនPOSចំនួន

4,462កន្ល្ងសម្ប់ទូទាត់និង
មា៉ាស៊ីនATMចំនួន909នៅទូទាំង
បទ្ស្។ប៉ន៊្ត្មា៉ាស៊នីATMមនិអាច
ដាក់នៅតាមភូមិទំាងអស់បានទ្
ដូច្ន្ះយើងបន្ថ្មហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
ឌីជីថលថ្មីមួយទៀត។

 Q តើធនាគារសមេចបានចក្ខ-ុ
វិស័យស្នលូរបស់ខ្លនួដេលបាន

ដាក់ចេញតំាងពីដើមដំបូងដេរឬទេ?

បាទ,ប្កដណាស់។យើងបាន
នាំយកស្វាហិរញ្ញវត្ថុ ពីរាជធានី
ភ្នំព្ញទៅដល់បណា្តាខ្ត្តដ្ល
ប្សកកម្មរបស់យើងគឺបម្ើគ្ប់-
ផ្នក្។យើងផ្តល់ចណំ្ះដងឹអពំីសវ្ា
ធនាគារនៅទូទាំងប្ទ្ស។
ពីម៊នប្ជាជនមិនទាន់ច្ះប្ើ-

ប្ស់ស្វាធនាគារផ្លូវការទ្ ប៉៊ន្ត្
បានផ្លាសប់្តូរហើយ។ឥឡវូពកួគ្ច្ះ
ប្ើបស្់សវ្ាធនាគារបប្បព្្ណី
ធនាគារតាមបព្ន័្ធអឡ្ចិត្នូកិនងិ
ឌីជីថល។ប្ជាជននៅតំបន់ជនបទ
អាចប្ើប្ស់ស្វាធនាគារអាចធ្វើ
ការសន្សំប្ក់ ឬផ្ទ្រប្ក់ ដូចអ្នក
ដ្លរស់នៅតំបន់ទីប្ជ៊ំជនដ្រ។

Q ដូច្នេះតើវាបានជួយពន្លឿន
ដល់ការលើកកម្ពស់បរិយ-

ប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុដេរឬទេ?
ធនាគារអស្៊លីដីារមួចណំក្ក្នងុ

ការត្ួសត្យផ្លូវនៅក្នុងប្ទ្ស
កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ ពីព្ះនៅព្លយើង
ចាប់ផ្តើមយើងចង់ឱ្យអ្នកដ្ល
មិនទាន់មានគណនីធនាគារអាច
ប្ើប្ស់ស្វាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាន
ខណៈអ្នកមួយចំនួនទៅខ្ចីល៊យពីអ្នក
ចងការល៊យ។
យើងថ្មទាំងផ្តល់កម្ចីដល់អ្នក

ទ៊រគតគា្មានលំនៅឋានច្បាស់លាស់
ថ្មទៀតផង។ខ្ញុំបានសួរបរ៊សមា្នាក់
ថតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីប្សិនបើគាត់
មានប្ក់ 20ដ៊លា្លារប៊រសនោះ
ឆ្លើយថគាត់នងឹយកទៅបើកមខ៊របរ
លក់ច្កអាំង។
ដូច្ន្ះខ្ញុំបានសកល្បងឱ្យគាត់ខ្ចី

20ដ៊លា្លារហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្តើម
ម៊ខរបរនោះ។
ហើយខ្ញុំក៏បានផ្តល់ប្ក់កម្ចី 30

ដល៊ា្លារទៅឱយ្ស្ត្ីមា្នាក់ដល្រសន់ៅខ្ទម
ចាស់មួយគាត់ក៏បានចាប់ផ្តើមលក់
ចក្ចៀន។ការផ្តោតការយកចតិ្តទ៊ក
ដាក់របស់យើងគឺក្៊មជនដ្លងាយ
រងគ្ះដ្លគា្មានលទ្ធភាពទទួល
បានសវ្ាហរិញ្ញវត្ថុផ្លវូការហើយយើង
មិនតម្ូវឱ្យមានឯកសរអ្វីទ្។ 
ន្ះហើយជាមូលហ្ត៊ដ្លយើង
បើកសខជាច្ើនសមូប្តី្នៅតបំន់
ជនបទដូច្ន្ះយើងអាចនៅជិតអតិ-
ថិជននិងយល់ពីតម្ូវការអាជីវកម្ម 
របស់ពួកគ្។

សេវាធនាគារផ្អេកលើបច្ចេកវិទ្យា,លោកបណ្ឌិតអិុនចាន់នី
នាំធនាគារអេសុីលីដាទៅកាន់កមេិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត
បេធាននាយកបេតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាលោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នី
បានបេកា្លាយស្ថាប័នដេលធា្លាប់ជាអង្គការកេរដា្ឋាភិបាលទៅជា
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏លេបីលេបាញដោយរួមបញ្ចូលនូវហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
បេបបេពេណីជាមយួនងឹការបេើបេស់ខេសេកាបអ៊បទិកនងិផ្កាយរណប
ដើមេបីផ្តល់សេវាធនាគារដ៏ទំនើប។កេយមកលោកបណ្ឌិតបាន
នាំយកធនាគារអេស៊ីលីដាទៅច៊ះបញ្ជីបោះផេសាយលក់មូលបតេ
កម្មសិទ្ធិជាសធារណៈដេលបានកា្លាយជាមោទនភាពរបស់ជាតិ។
លោកបណ្ឌិតមានបេសសន៍បេប់ភ្នំពេញប៉៊ស្តិ៍ អំពីដំណើរវិវឌេឍរបស់
ធនាគារអេស៊ីលីដាក្នុងរយៈពេលជាចេើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
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លោកបណ្ឌតិអ៊ិនចាន់នីបេធាននាយកបេតិបត្តធិនាគារអេសី៊លីដា។



ប្រវត្តិរបស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាគិត
ចាប់តំាងពីត្រវូបានបង្កើតឡើងក្នងុ 
ឆ្នាំ1992 រហូតមកដល់ព្រលន្រះ គឺ
សម្រចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ និង
ព្រតឹ្តកិារណ៍ជាប្រវត្តសិាស្ត្រជាច្រើន។
ក្រមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវ្ររបស់

សា្ថាបនិកលោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នី
បានធ្វើឱ្រយធនាគារអ្រស៊ីលីដាបាន
វិវឌ្រឍពីអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលដ្រល
មានការិយាល័យនៅសាលាបច្ច្រក
ទ្រសឧស្រសាហកម្មឫស្រសីក្រវ ក្នុងរាជ
ធានីភ្នំព្រញ រហូតបានកា្លាយជាធនា
គារដ៏ល្របីល្របាញដ្រលបានជយួជរំញ៊
ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចប្រទ្រសកម្ពុជា
យា៉ាងសកម្ម។
ដោយបានវិវឌ្រឍពីធនាគារឯកទ្រស

ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារ
អ្រស៊ីលីដាបានរីកចម្រើនកា្លាយជា
គ្រឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈនម៊ខគ្រនៅ
ក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រលមាន
ទ្រព្រយសកម្មសរ៊បចំនួន 7,501ពាន់

លានដល៊ា្លារនងិមានសាខានៅទទូាងំ
25រាជធានី-ខ្រត្ត។
លោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីធា្លាបម់ាន

ប្រសាសន៍កាលពីឆ្នា2ំ003ថា៖«ការ
កា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជ គឺស្របគា្នា
ទៅនឹងគោលដៅរបស់យើងដើម្របី
កា្លាយជាធនាគារឈនម៊ខគ្រនៅ
កម្ពុជាសម្រប់ប្រជាជនហើយ
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មថ្មីៗរបស់
យើងនឹងជួយបំព្រញបន្ថ្រមនិងផ្តល់
ភាពរឹងមាំដល់អាជីវកម្មជាប្រព្រណី
របស់យើងជួយដល់ការអភិវឌ្រឍនៅ
ក្នងុសហគមន៍ទំាងមូល»។
គ្រឹះសា្ថានហរិញ្ញវត្ថុដ៏ធំមយួន្រះបាន

រីកចម្រើនជាលំដាប់និងមានសាខា
ក៏ដូចជាបណា្តាញមា៉ាស៊ីនATMដ៏
ទូលំទូលាយនិងអ្រស៊ីលីដាម៉ូបាល
(ACLEDAMobile app)ហើយ
បានកា្លាយជាធនាគារពាណជិ្ជដបំងូគ្រ
នៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាដ្រល
បានច៊ះបញ្ជីក្នុងផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា

(CSX)។
អ្រស៊ីលីដាចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ1992

ក្រមគម្រងCMB/92/010ជាទី
ភា្នាក់ងារអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
(LEDA)ដ្រលជាអង្គការក្ររដា្ឋា-
ភិបាលមានការជួយគាំទ្រពីអង្គការ
ពលកម្មអន្តរជាតិ(ILO)នងិកម្មវធិី
អភិវឌ្រឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
(UNDP)។
នៅថ្ង្រទី19ខ្រមករាឆ្នាំ1993

អ្រស៊ីលីដាមានសមាជកិចនំនួ28របូ
រមួទាងំលោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីបាន
ប្ររព្ធមហាសន្និបាតដំបូងបោះឆ្នាត
បង្កើតសមាគមទីភា្នាក់ងារអភិវឌ្រឍន៍
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា(អ្រស៊ីលីដា)។
ជាអង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលមួយមាន

ទិសដៅអភិវឌ្រឍន៍សហគ្រសខា្នាតតូច
បំផ៊ត និងខា្នាតតូចតាមរយៈការផ្តល់
ឥណទានក្នុងឆ្នាំ1993មានការ
រីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព
និងទទួលបានមូលនិធីគាំទ្រពីកម្មវិធី

អភិវឌ្រឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
(UNDP)កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍វិស័យ
ឯកជនតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ IFCនិង
ភា្នាក់ងារអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិន្រសហ-
រដ្ឋអាម្ររិក(USAID)ធ្វើឱ្រយសា្ថាប័ន
មួយន្រះកា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជដ៏
ជោគជ័យ។
បំព្រញគ្រប់លក្ខខណ្ឌច្របាប់ជាតិ

ក្នុងការកមា្លាយខ្លួនន្រះធ្វើឱ្រយធនាគារ
អ្រស៊ីលីដាពង្រីកការផ្តល់ស្រវាកម្ម
បានទូលំទូលាយដល់សហគ្រស
គ្រប់ខា្នាតនិងសហគមន៍ទាំងមូល។
អ្រស៊ីលីដាបានកា្លាយជាធនាគារ

ឯកទ្រសទាងំស្រង៊នៅថ្ង្រទី7ខ្រតល៊ា
ឆ្នាំ2000ជាមួយនឹងដើមទ៊នចំនួន 
4លានដ៊លា្លារហើយបានកា្លាយជា
ធនាគារពាណិជ្ជនៅថ្ង្រទី1ខ្រធ្នូឆ្នាំ
2003ជាមួយនឹងដើមទ៊នចំនួន13
លានដ៊លា្លារ។
ដោយបានបើកបណា្តាញសាខានៅ

ខ្រត្តមណ្ឌលគិរី និងរតនគិរី ក្នុងឆ្នាំ

2006បណា្តាញធនាគារអ្រស៊ីលីដា
ត្រូវបានពង្រីកនៅទូទាំង25រាជានី-
ខ្រត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ហើយធនាគាររបស់កម្ពុជាមួយន្រះ
ក៏មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទ្រស
ឡាវនិងមីយា៉ាន់មា៉ាផងដ្ររ។
ការពង្រកីវិសាលភាពរបស់ធនាគារ

អ្រសី៊លីដាក៏មាននៅផ្ន្រកអាណាចក្រ
ឌីជីថលផងដ្ររ។ជាមួយនឹងការដាក់ឱ្រយ  
ដំណើរការកម្មវិធី«អ្រសី៊លីដាយូនីធី»
នៅក្នុងខ្រកក្កដាឆ្នាំ2010ដ្រល
ជាធនាគារដំបូងគ្រដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់
ស្រវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទ។ហើយ
បន្តអភិវឌ្រឍទៅជាអ្រសី៊លីដា មូ៉បាល
ដ្រលបានដាក់ឱ្រយដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ
2021មានអ្នកប្រើប្រស់ជាង២លាន
នាក់រួចហើយ។
នៅខ្រឧសភាឆ្នាំ2020ធនាគារ

អ្រស៊លីដីាបានបង្កើតប្រវត្តសិាស្ត្រថ្មី
មយួទៀតដោយបានកា្លាយជាធនាគារ
ពាណិជ្ជដំបូងគ្រនៅព្រះរាជាណា-

1999 - 2007 2007 -2015

1992 - 1993

សមិទ្ធផលដែលសមែចបានក្នុងរយៈពែល៣០ឆ្នាំ
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1993 - 1994 1994 - 1999

សមិទ្ធផលដែលសមែចបានក្នុងរយៈពែល៣០ឆ្នាំ
ចក្រកម្ពុជាដ្រលបានច៊ះបញ្ជីបោះ-
ផ្រសាយលក់ភាគហ៊ន៊នៅផ្រសារមលូបត្រ
កម្ពុជា។
«ជាធនាគារដំបូងគ្រដ្រលបាន

ច៊ះបញ្ជីនៅផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា
(CSX)យើងត្រវូត្រផ្លាសប់្តរូស្តងដ់ារ
ប្រតិបត្តិការនិងរបាយការណ៍របស់
យើងដើម្របីបំព្រញតម្រូវការលម្អិត
របស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា(NBC)
និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា(SERC)
និងផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(CSX)»។
លោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីបានមាន

ប្រសាសន៍ថា៖«ម៊ននឹងច៊ះបញ្ជីនៅ
ផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជាយើងមានភាគ
ហ៊៊នកិត្រចនំនួ8សា្ថាបន័ប៉ណ៊្ណោះប៉ន៊្ត្រ
បនា្ទាប់ពីច៊ះបញ្ជីរួចភាគហ៊៊និកបាន
កើនឡើងដល់ជិត4,000ទាំងមកពី
សា្ថាប័ននិងពីសាធារណៈជនដ្រល
បានផ្តល់នូវទំន៊កចិត្តមកលើយើង
យា៉ាងខា្លាំងកា្លា»។
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ធនាគារអ្រស៊ី-

លីដាចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នងិវសិយ័ធនាគារត្រវូបានឆ្លុះបញ្ចាងំ
នៅក្នុងស្រចក្តីប្រកាសក្នុងឆ្នាំ2016
ដ្រលធនាគារមួយន្រះទទួលបាន
អាជា្ញាប័ណ្ណបើកវិទ្រយាសា្ថានពាណិជ្ជ-
សាស្ត្រអ្រស៊ីលីដា(AIB)។
ការបង្កើតគ្រឹះសា្ថានឧត្តមសិក្រសា

ដើម្របីបណ្តុះបណា្តាលជំនាញធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុន្រះគឺដើម្របីឆ្លើយតប
ទៅនឹងតម្រូវការការបណ្តុះបណា្តាល
នងិការអភវិឌ្រឍសមត្ថភាពជនំាញនៅ
ក្នុងវិស័យន្រះ។
វទិ្រយាសា្ថានពាណជិ្ជសាស្ត្រអ្រស៊លីដីា  

(AIB)បើកទលូាយដល់នសិ្រសតិទាងំ
ក្នុងស្រ៊កនិងអន្តរជាតិរួមនឹងនិស្រសិត
ដ្រលបញ្ចប់ការសិក្រសាមកពីសា្ថាប័ន
ផ្រស្រងៗនងិសាធារណៈជនទទូៅព្រម
ទាងំបគ៊្គលកិរបសធ់នាគារអ្រស៊លីដីា
ផងដ្ររ៕
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ACLEDA 1993 - Q3 2021

Asset Equity

In US$ million  

ឆ្នៃំ                           

( គិតជាលានដុលា្លៃរ)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3-2021 

ទៃពៃយសកម្ម 0.85 0.97 2 4 7 12 16 22 27 31 48 84 124 223 473 693 923 1,192 1,527 1,983 2,408 3,140 3,902 4,674 5,247 5,684 6,175 6,551 7,501 

បៃៃក់ចំណៃញសុទ្ធ 0.06 0.07 0.28 0.64 2.02 3.90 2.44 0.31 0.48 0.59 2 2 4 7 10 20 9 26 50 65 80 80 110 122 86 119 121 141 163 

មូលធន 0.68 0.75 2 3 5 9 11 4 5 5 16 17 21 43 50 86 105 128 177 252 371 437 567 674 746 853 964 1,090 1,203 

ដើមទុន 0.61 0.62 1 2 2  4 5 4 4 4 13 13 13 30 30 50 68 68 78 113 186 226 266 308 359 395 429 433 433 

សមិទ្ធផលធំធេងដេលសមេចបាននៅក្នងុរយៈពេលកន្លងមក

ឆ្នៃំ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3-2021

ចំនួនគណនីបញ្ញើ - - - - - - - - 3,836 19,070 35,054 57,091 92,413 141,368 247,927 422,757 610,436 714,877 837,336 954,897 1,146,614 1,508,036 1,748,555 1,811,499 2,039,599 2,347,268 2,620,778 2,894,907 3,167,228 

សមតុលៃយបៃៃក់បញ្ញើ 

( គិតជាលានដុលា្លៃរ)
- - - - - - - - 2 6 13 32 62 123 345 488 702 931 1,175 1,507 1,710 2,270 2,720 3,156 3,359 3,864 4,368 4,611 5,439 

ចំនួនគណនីកម្ចី 1,475 2,344 6,539 19,409 44,533 55,215 56,412 60,860 81,453 82,981 98,905 122,171 140,915 159,930 185,492 214,590 252,058 272,898 281,414 327,634 359,183 418,576 474,616 524,719 515,046 504,117 536,891 555,323 538,255 

សមតុលៃយបៃៃក់កម្ចី

( គិតជាលានដុលា្លៃរ)
0.23 0.38 1 3 6 10 14 17 21 28 41 66 100 158 315 464 550 765 1,042 1,319 1,559 2,086 2,565 2,907 3,169 3,629 3,879 4,507 5,039 
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Balance Loan (million) Number of Loans

   In US$ million
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Balance Deposit (million) Number of Deposit Accounts

In US$ million  
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គិតជាលានដុលា្លៃរ

គិតជាលានដុលា្លៃរ

គិតជាលានដុលា្លៃរ

សមតុលៃយកម្ចី (គិតជាលានដុលា្លៃរ)

សមតុលៃយបញ្ញើ (គិតជាលានដុលា្លៃរ) ចំនួនគណនីបញ្ញើ 

ចំនួនកម្ចី 
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 ទៃពៃយសកម្ម មូលធន
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ធនាគារអេស៊ីលីដាជាធនាគារ
ឈានមខ៊ក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា
កពំង៊ផ្តល់ជនូផលតិផលនងិសេវាកម្ម
ធនាគារដ៏សមេបូរបេបដើមេបីបំពេញ
តមេូវការនៅគេប់វិស័យដេលកំព៊ង
រីកចមេើនដូចជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច
មធេយម និងសាជីវកម្មជាដើម។
ផលិតផលនិងសេវាកម្មដូចជាសេវា
កម្មផ្តល់បេក់កម្ចីបេក់បញ្ញើសេវា-
កម្មបេើបេស់កាតសេវាធនាគារ
ឌីជីថលការផ្ទេរបេក់ កម្ចីសមេប់
អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាមធេយោបាយគេប់
គេងសាច់បេក់ផេសេងទៀតទាំងអស់
នេះមាននៅធនាគារអេស៊ីលីដា។
លោកបណ្ឌតិ អ៊ិនចាន់នីបេធាន

នាយកបេតិបត្តិធនាគារអេសី៊លីដា
មានបេសាសន៍ថា៖«យើងបេៀបដូច
ជាធនាគារSMEប៊៉ន្តេតាមពិតយើង
ផ្តល់សេវាកម្មគេប់បេភេទ ដូច្នេះ
អតិថិជនអាចជេើសរីសផលិតផល
ណាមួយក៏បាន។យើងផ្តល់កម្ចីដល់
គេប់ផ្នេកទំាងអស់ទំាងអាជីវកម្មខ្នាត
តូចមធេយម និងសាជីវកម្ម។យើងរីក-
ចមេើនជាមួយពួកគេហើយជួយពួកគេ
ឱេយរីកចមេើនតំាងពីនៅតូចឬមធេយម
រហូតឈានដល់កមេតិបនា្ទាប់»។
តាមរយៈការបេើបេស់វេទកិាឌជីថីល  

ដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនធនាគារដេលមាន

អាយ៊កាល30ឆ្នាំនេះអាចបំបេក
ពេំដេនភូមិសាស្តេដើមេបីដាក់ចេញនូវ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយ
សមេប់ទាំងអតិថិជននៅក្នុងទីកេ៊ង
និងតំបន់ជនបទ។
លោកបណ្ឌិតបានបន្តថា៖«កម្មវិធី

អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ទទួលបានការ
ពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោម
អតថិជិនរបស់យើងពកួគេបេើបេស់
វាដើមេបីទិញទំនិញទូទាត់វិក្កយបតេ
ស្នើស៊ំបេក់កម្ចី ឬផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ
សមេប់ការដាក់បេក់បញ្ញើមានកាល
កំណត់ជាដើម»។
បេតិបត្តិការបេចាំខេជាមធេយមមាន

8ពាន់លានដ៊លា្លារ (ការផ្ទេរបេក់)
ហើយចំនួនបេតិបត្តិការក្នុងមួយខេ
មានបេហេល 10លានបេតិបត្តិការ
ក្នងុនោះ94ភាគរយតេវូបានធ្វើឡើង
តាមរយៈកម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល។
«ចំណូលបេហេល80 ភាគរយ

របស់យើងគឺបានមកពីកម្ចីដោយ-
សារតមេវូការកម្ចីនៅតេខ្ពស់ខណៈ20 
ភាគរយទៀតបានមកពីកមេសេវាផេសេង
ៗ។យើងចង់បង្កើនចណំលូកេពីកម្ចី
ឱេយដល់30ភាគរយប៉៊ន្តេវាពិបាក
ដោយសារតមេូវការបេក់កម្ចី»។
លោកបណ្ឌតិបានបន្ថេមថា៖«យើង

ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្ម

ចមេ៊ះដើមេបីឱេយធនាគារអាចផ្តល់នូវ
សេវាកម្មធនាគារបេកបដោយគ៊ណ-
ភាពខ្ពស់។មិនថាអតិថិជនស្ថិតនៅ
ទីកន្លេងណាពួកគេអាចទទួលបាន
សេវាកម្មរបស់យើងយ៉ាងងាយសេួល
ហើយយើងក៏មានបណា្តាញសាខធំ
ជាងគេនៅក្នុងបេទេសផងដេរ»។
ដោយមានសាខនិងការិយល័យ

ចំនួន262 បូករួមទំាងមជេឈមណ្ឌល
សេវាកម្មធនាគារឌីជីថលចំនួនចេើន
ជាង70 កន្លេងផេសេងទៀតធនាគារ
អេសី៊លីដាកំព៊ងកា្លាយខ្លនួជាធនាគារ
ដ៏លេចធ្លាបំផ៊តនៅក្នងុពេះរាជាណា-

ចកេកម្ពជុាដេលមានធនាគារពាណិជ្ជ
បេមាណ57។
លោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថា៖ 

«មជេឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ
តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីគាំទេដល់
អតថិជិនមយួចនំនួដេលមានបណំង
ចង់បេើបេស់សេវាធនាគារបនា្ទាប់ពី
ម៉ាងធ្វើការហើយបេតិបត្តិការមួយ
ចំនួនអាចធ្វើឡើងដោយបេើកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទដេ ដូចជាដាក់បេក់ជាដើម។ 
ខណៈអតិថិជនមួយចំនួនចង់បេើ
សេវាធនាគារជាលក្ខណៈឯកជននងិ
តាមលេបឿនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ខ្លួន»។

បញ្ជរស្វ័យសេវាទាំងនេះ មាន
ទីតាំងនៅក្នុងតំបន់បេជ៊ំជនហើយ
អតិថិជនអាចបេើបេស់មា៉ាស៊ីនចំនួន
909នៅទូទាំងបេទេស និងបើក
ដំណើរការពេញមួយថ្ងេ។
សេវាកម្មធនាគារដូចជាការដាក់

បេក់ដកបេក់ផ្ទេរបេក់ការបង្កើត
កាតនិម្មិតការបើកគណនីធនាគារ
ការពេីនកាតATMការធ្វើបច្ចបុេបន្នភាព
ព័ត៌មានគណនីការដាក់បេក់បញ្ញើ
និងការពេីនវិញ្ញាបនបតេបេក់បញ្ញើ 
អាចធ្វើឡើងនៅបញ្ជរទាំងនេះ។
លោកបណ្ឌតិអិន៊ចានន់ីបានមាន

បេសាសន៍ថា៖«ធនាគារអេស៊ីលីដា
កប៏ានបង្កើតការយិលយ័ទនំាកទ់នំង
អតថិជិនផងដេរ។យើងគជឺាធនាគារ
ដំបូងគេនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាដេល
មានកេ៊មជំនាញអាចនិយយបាន
ចេើនភាសាដើមេបីជួយដល់អតិថិជន
របស់យើងដេលនេះគជឺាផ្នេកមយួនេ
គោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់
យើង»។
ក ារិយល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន 

បេតិបត្តកិារ24ម៉ាងក្នងុមួយថ្ងេ និង
7ថ្ងេក្នងុមួយសបា្តាហ៍ រួមទំាងថ្ងេឈប់
សមេកដើមេបីជួយសមេលួដល់អតិ- 
ថិជនរបស់យើងនៅទូទំាងបេទេស 
ឬនៅទូទំាងពិភពលោក៕

អតិថិជនអាចប្រើម៉ាសី៊នដក-ដាក់ប្រក់ជាង ៩០០នៅទូទំាងប្រទ្រស។ រូបថតរា៉ាស់ហី៊ម  

អ្រសី៊លីដា មូ៉លបាល កំព៊ងទទួលបានការព្រញនិយមពីសំណាក់អតិថិជន និងយ៊វជនកម្ពជុានៅក្នងុយ៊គបច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបន្រះ។ Supplied 

បញ្ជរស្វយ័ស្រវា កំព៊ងផ្លាស់ប្តរូម៊ខមត់ន្រការផ្តល់ស្រវាធនាគារកាន់ត្រសម្របូរប្របនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។  Supplied 

ពង្រីកវិសាលភាពជាមួយផលិតផលនិងស្រវាកម្មចម្រុះ
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ធនាគារ អេសី៊លីដា បាន ក្លាយ ជា ធនាគារ ដំបូង គេ ដេល បាន ច៊ះ បញ្ជ ីនៅ ផេសារ មូលបតេ កម្ពជុា  ក្នងុ ខេឧសភា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត Supplied

គណៈបេតិភូ ជាន់ ខ្ពស់ របស់ ធនាគារ ពិភពលោក ដឹកនា ដំោយ លោក 
បណ្ឌតិ Justin Yifu Lin អន៊បេធាន ជាន់ ខ្ពស់ និង ជា បេធាន សេដ្ឋកិច្ច 
វិទូ នេ ធនាគារ ពិភពលោកច៊ះ ធ្វើ  ទសេសន កិច្ច សិកេសាពី ភាព ជោគជ័យ 
និង ករ រីក លូតលាស់ របស់ ធនាគារ អេសី៊លីដា។

អេសី៊លីដា ច៊ះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយកេម៊ហ៊៊ន Jardine Lloyd 
Thompson និង Asia Insurance (Cambodia) Plc ដើមេបី ទិញ 
ធានារ៉ាប់រង សមេប ប់េតិបត្តកិរ អាជីវកម្មធនាគារនៅទូទំាងបេទេស។  

ធនាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយសមាគមរោងចកេកត់ដេរ នៅ កម្ពជុា ដើមេបីផ្តល់សេវាបើកបេក់
បៀវតេសរ៍ដល់កម្មករកម្មករិនីទួទំាងបេទេស។ Supplied 

ធានាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះហត្ថលេខាលើកិច្ចពេមពេៀងជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តស៊ិខសង្គម ដើមេបី 
គេប់ គេងមូលនិធិហានីភ័យករងារ។ Supplied 

ធនាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះហត្ថលេខាជាមួយបេឡាជាតិសន្ដស៊ិខសង្គម សមេប់មន្តេី 
រជករ សី៊វិល (ប.ជ.ស) ក្នងុ ករ ថេ រកេសា និង ករ ពារ ស៊វត្ថភិាព ល ើករ បើកផ្តល់បេក់ 
របបសោធន និងបេក់ឧបត្ថម្ភ គោល នយោបាយដល់ មន្តេីរជករ ស៊ីវិល ចូល 
និវត្តន៍។

អេសី៊លីដា ច៊ះអន៊សេសរណៈជាមួយរដ្ឋករស្វយ័តដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ
រថយន្តកេង៊ ក្នងុករបង់កមេសេវាដឹកជញ្ជនូសាធារណៈរថយន្តកេង៊ 
និងកណូត តាមរយៈអេសី៊លីដាមូ៉បាល។  

អេសី៊លីដា ច៊ះកិច្ចពេមពេៀងជាមួយបេឡាជាតិអតីតយ៊ទ្ធជន លើបេតិ
បត្តកិរបើកបេក់របបសន្តស៊ិខសង្គមសមេប់អតីតយ៊ទ្ធជន។  

ធនាគារ អេសី៊លីដា ច៊ះ ហត្ថលេខា ល ើអន៊សេសរណៈ នេករ យោគយល 
គ់ា្នា ជាមួយ កេសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុសមេប ប់េតិបត្តកិរ គណនី 
បេក់ បៀវតេសរ៍ មន្តេ ីរជករ នៅ ទូទំាង បេទេស។ Supplied 

ដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ធនាគារអេសី៊លីដាជាមួយដេគូ
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កសាងផ្លវូឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសម្រាប់ព្រាលអនាគត 

គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ 
និង សហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ 
ប្រទ្រសអាល្លម៉ឺង់ បាន ទៅ ទស្រសន កិច្ច 
សាខា របស់ធនាគារ អ្រសី៊លីដា ក្នងុ 
ខ្រត្តសៀមរាប ដើម្របី សិក្រសា អំពីការ 
ពង្រីក បណ្តាញធនាគារ ដើម្របី លើក 
កម្ពស់ ស្រវាហិរញ្ញវត្ថនុៅទូទំាងប្រទ្រស
កម្ពជុា។  អំឡុងព្រលច៊ះទស្រសនកិច្ចនោះ 
គណៈប្រតិភូ ក៏ បាន ទៅជួប អតិថិជន 
របស់ ធនាគារ  អ្រសី៊លីដា  ដើម្របីស្វ្រង 
យល់បន្ថ្រម អំពីភាពរីកចម្រើនរបស់  
ពួកគ្រផងដ្ររ៕  រូបថត Supplied 

ធនាគារ អេសី៊លីដា សហការជាមួយធនាគារ Siam Commercial Bank ដើមេបី ដាក់ ឱេយ ដំណើរ ការ សេវា ទូទាត់ ឆ្លង ដេន តាម រយៈ បេព័ន្ធ QR កូដ។ រូបថត Supplied 
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អតីតបេធានធនាគារពិភពលោក លោក Robert Zoellick បានកោតសរសើរចំពោះ ការរួមចំណេករបស់ អេសី៊លីដា 
ក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថ។ុ រូបថត Supplied  

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទ្រសា ភិបាល ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុាធ្វើទស្រសនកិច្ចសាខាធនាគារ 
អ្រសី៊លីដា និង អតិថិជនរបស់ ខ្លនួ  នៅស្រក៊ព្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ចាម។ 
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ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២២ លៃខ ៣០៨០ / តម្លៃ  ៤០០០    រៀល

សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ ជីវិតកម្សាន្ត

លោកអិុនចាន់នីបានថ្លែង
ថាការស្នើសុំឥណទានតាម
បែព័ន្ធឌីជីថលមានការកើន-
ឡើងខ្ពស់...ទំព័រ១១

សេដ្ឋកិច្ច

បែទែសចិននិងរុស្ស៊ីកំពុង
តែសាកល្បងដែនកំណត់
នែអំណាចរបស់សហភាព-
អឺរ៉ុប...ទំព័រ១៧

អន្តរជាតិ

ពធិីសម្ពោធភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី
ជាកមែងបណ្ណសារនែសារមន្ទីរ-
បែល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង
នៅបុបា្ផាណា...ទំព័រ១៩

ជីវិតកម្សាន្ត

CDC អនុម័ត គម្រោង វិនិយោគ ១០  មាន តម្ល្រោ សរុប ជិត $១,៩ ពាន់ លាន 
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ គម្រោង វិនិយោគ   វិស័យ 
ចម្រោុះ ចនំនួ ១០ ដ្រោល មាន តម្ល្រោ សរបុ 
១ ៨៩៧,៥លាន ដលុា្លារនងឹអាចបង្កើត 
ការងារ បាន ៦ ៩១៤កន្ល្រោង  ត្រោូវ បាន 
ក្រោុមប្រោឹក្រោសា អភិវឌ្រោឍន៍ កម្ពុជា(CDC) 

អនុម័ត ចុះបញ្ជី ជា ផ្លូវការ  ខណៈ អ្នក- 
ស្រោដ្ឋកិច្ច អះអាង ថា ការ ទទួល បាន 
គម្រោង វិនិយោគ ចម្រោុះ ប្រោប ន្រោះនឹង 
ជួយ ធ្វើឱ្រោយ កំណើន ស្រោដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា  
កាន់  ត្រោ មាន ភាព រឹង មាំ។

ស្រោចក្ត ីប្រោកាស ពត័ម៌ាន របស ់CDC 
កាល ពី ថ្ង្រោ ទី ១៧ ខ្រោ មករា  បានឱ្រោយ ដឹង 

ថា ស្រោប តាម សណំើ សុ ំវនិយិោគ CDC 
បាន សម្រោច ច្រោញ វញិ្ញាបនបត្រោ ចុះបញ្ជ ី
ឱ្រោយ គម្រោង ចំនួន១០  ដ្រោល រួម មាន  
គម្រោង វនិយិោគ មណ្ឌល ភស័្តភុារ កម្ម 
នងិ កពំងផ់្រោ ពហ ុបណំង របស ់ក្រោមុហ៊នុ 
Kampot Logistics And Port 
Company Limited នៅ ក្រោងុ បកូគោ 

ខ្រោត្ត កពំត មាន ទនុ វនិយិោគ  ១ ៣០០ 
លាន ដលុា្លារ  បង្កើត ការងារ បាន  ៥៩០ 
កន្ល្រោង, គម្រោង វិនិយោគ វារី អគ្គិសនី 
ស្ទងឹ  តា ត្រោលើ អានភុាព ១៥០ម្រោហ្គាវា៉ាត ់ 
របសក់្រោមុហ៊នុ  Cambodian Up per 
Tatay Hydropower Co., Ltd នៅ 
ស្រោុក ថ្មបាំង និង... ត ទៅទំព័រ ១២

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ 
១៧ថ្ង្រោ ស្លាប់មនុស្រោស 
ជាង១០០នាក់ និងរង- 
របួសចំនួន២៣៧នាក់

លោកហុ៊ន ស្រោន ចង់ ឱ្រោយ អាទិភាពន្រោកិច្ចការ អាស៊ាន
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២២ គឺ ការបន្តប្រោយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ  និង បើកទ្រោសចរណ៍ ផ្ទ្រោក្នងុ អាស៊ានឡើងវិញ

UN បានវាយតម្ល្រោកម្ពជុា
ថ បានបំព្រោញលក្ខខណ្ឌមួយ
ចំនួនដើម្រោបីចាកច្រោញពីប្រោទ្រោស
ដ្រោលមានការអភិវឌ្រោឍតិចតួច

អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នពំៃញៈ  យ៉ាង ហោច ណាស់ មាន 
មនុស្រោស ១០១ នាក់  បាន ស្លាប់ និង 
២៣៧ នាក់ ទៀត បាន របួស ធ្ងន់ ស្រោល 
ដោយស រគ្រោះថា្នាក់ ចរាចរ ណ៍ ដ្រោល 
បាន កើត ឡើង ចំនួន ១៨៥ លើក គិត  
ចាប់ តាំង ពី ថ្ង្រោទី១ ខ្រោមករា  ដល់ ថ្ង្រោទី 
១៧  មករា ឆ្នាំ២០២២។ ន្រោះ បើ តាម 
លោក ស្រោ ីមឹន មាណវី  រដ្ឋ ល្រោខាធិ ការ 
ក្រោសួង ស ធារណ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន 
និង ជា អគ្គ ល្រោខាធិ ការន្រោ អគ្គ ល្រោខា- 
ធ ិការដ្ឋាន គណៈ កមា្មាធ ិការ ជាត ិសវុត្ថ-ិ 
ភាព ចរា ចរណ៍ ផ្លូវ គោក  (គស ចគ) ។ 

លោក ស្រោ ីមនឹ  មាណវ ីអគ្គ ល្រោខាធិ- 
ការន្រោ អគ្គ ល្រោខាធិ ការដ្ឋាន(គស ចគ)
បាន ថ្ល្រោង ប្រោ ប់ភ្នពំ្រោញ បុ៉ស្តិ៍ នៅ ថ្ង្រោទី ១៧  
ខ្រោមករា ថា  បច្ចបុ្រោបន្ន គ្រោះ ថា្នាក់ ចរាចរ- 
ណ៍នៅ កម្ពជុា  កំពុង ត្រោ កើតឡើង គរួ ឱ្រោយ 
ព្រោួយ បារម្ភ យ៉ាង ក្រោ ល្រោង  នៅព្រោល 
ដ្រោល ជងំកឺ ូវដី១៩ ទាងំ ករណ ីឆ្លង  ជា- 
ពិស្រោស អ្នក ស្លាប់  ត្រោូ វបាន រាជរដ្ឋាភិ- 
បាល គ្រោប់ គ្រោង បាន យ៉ាង មាន ប្រោសិទ្ធ- 
ភាព ជាមួយនឹង ការចូលរួម យ៉ាង ផុស- 
ផុល ពី ប្រោជា ពល រដ្ឋធ្វើ ឱ្រោយ ករណី ឆ្លង 
ស្ថិត នៅ ក ម្រោិត ទាប បំផុត បុ៉ន្ត្រោ ប្រោរជា 
គ្រោះថា្នាក់ ចរាចរណ៍ ...តទៅទំព័រ ៧

មំុ គន្ធា ឡាយ សាមាន និង រី សុចាន់ 

ពៃះសីហនុៈ លោកនាយក រដ្ឋ មន្រោ្តី 
ហ៊ុន ស្រោន  ចង់ ឱ្រោយ អាទិភាពន្រោ កិច្ចការ 
អាស៊ាន  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២២ន្រោះ គកឺារ- 
បន្ត ប្រោយទុ្ធ ប្រោឆងំ ជាមយួ នងឹ ជងំ ឺកវូដី- 
១៩ ដោយ ការ បើក ស្រោដ្ឋកិច្ច សង្គម  
និង គាំទ្រោ ឱ្រោយ បើកទ្រោសចរណ៍ផ្ទ្រោក្នុង 
អាស៊ាន ឡើង វិញ ។ ជាមួយគា្នាន្រោះ 

លោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ ផងដ្រោរថា 
អាស៊ា ន  មិន ម្រោន ជាចំណាប់ ខា្មាំងន្រោ 
បញ្ហា របស់មី យ៉ាន់ មា៉ានោះ ទ្រោ។ 

លោកបាន  លើក ឡើង ដូច ន្រោះ  នៅ 
ក្នងុ ពធិ ីបើក វ្រោទកិា ទ្រោសចរណ ៍អាស៊ាន  
នៅ ខ្រោត្ត ព្រោះសី ហនុ នាលា្ងាច ថ្ង្រោ ទី ១៨ 
ខ្រោ មករា ឆ្នា២ំ០២២  ដ្រោលក ម្ពជុា ធ្វើ ជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ  ដោយ ត្រោូវ បាន ប្រោរព្ធ ធ្វើឡើង  
ចាប់ ពីថ្ង្រោទី ១៦ ដល់ ថ្ង្រោទី ២២ ខ្រោ មករា ។

លោក ហុ៊ន ស្រោន បាន មាន ប្រោសស ន៍  
ថា៖ «ខ្ញុំ សង្រោឃឹ ម ថា រដ្ឋ មន្រោ្តី ទ្រោស ចរណ៍ 
អាស៊ាន របស ់យើងនងឹ ចលូ រមួ ចណំ្រោក 
ដើម្រោបី រៀប ចំ ជាច្រោក របៀង ដើម្រោបី ធ្វើ - 
ដំណើរ  សម្រោប់ វិស័យ ទ្រោសចរណ៍ នៅ 
ក្នងុ ក្រោប ខ័ណ្ឌអាស៊ាន របស់ យើង  ហើ យ  
ក៏ នៅក្នុង ក្រោប ខ័ណ្ឌ ដ្រោ គូរ បស់ អាស៊ាន 
ផង ដ្រោរ »។ លោក នាយក រដ្ឋមន្ត្រោ ី ក ៏បាន 
លើក ឡើង ផង ដ្រោរ ថា...តទៅទំព័រ  ៦

 វ៉ន  ដា រា៉ា   

 ភ្នំពៃញៈ  លោ ក ឆយ  ថន   រដ្ឋ មន្ត្រោី 
ក្រោសួង ផ្រោន ការ បាន ឱ្រោយ ដឹង ថា តំណាង 
អង្គ ការ សហ ប្រោ ជា ជាតិ នៅ កម្ពុជា បាន 
វាយ តម្ល្រោ ជា លើក ដំបូង ថា   កម្ពុជា បាន 
បពំ្រោញ លក្ខ ខណ្ឌ ចា ំបាច ់មយួ ចនំនួ  ដើម្រោប ី
ចាក ច្រោញ ពី ចំ ណាត់ ក្រោុម ន្រោ ប្រោទ្រោស 
ដ្រោល មាន ការ អភិ វឌ្រោឍតិច តួ ច  ដោយ 
ហ្រោតុ ប្រោទ្រោស ន្រោះ មាន ផល ទុន ជាតិ 
សរុប ខ្ពស់ ជាង លក្ខ ខណ្ឌ កំ ណត់ ដោយ   
គណៈ កមា្មា ធិការ គោល នយោ បាយ អភិ វឌ្រោឍន៍   
( CDP) ន្រោ អង្គ ការ សហ ប្រោ ជា ជាតិ ។ 

 លោក  ឆយ  ថន ...តទៅទំព័រ ២

ហំ ផានិត

ពៃះសហីនុៈ ទកី្រោងុ ទ្រោសចរណ ៍ចនំនួ  
៣ របស់ កម្ពុជា ទទួលបាន ជយលាភី 
ជា ទីក្រោុង ទ្រោសចរណ៍ ស្អាត អាស៊ាន 
លើក ទ៣ី សម្រោប ់ឆ្នា ំ២០២២-២០២៤ 
ដោយ ពាន រងា្វាន ់ន្រោះ នងឹ ផ្តល ់ភាព ទាក-់ 
ទាញ និង ទំនុក ចិត្ត បន្ថ្រោម   ទៀត  ដល់ 
ភ្ញៀវ   អន្តរជាតិ ស្រោប ព្រោល   កម្ពុជា បើក 
ទទួល ទ្រោសចរ ចាក់ វា៉ាក់សំង ប្រោឆំង 
នឹង  ជំងឺ កូវីដ ១៩  គ្រោប់ ដូស ។

ទកី្រោងុ ចនំនួ ៣ ដ្រោល  ជាប ់ជយ លាភ ី រមួ 
មាន ទីក្រោុង ព្រោះសីហនុ...តទៅទំព័រ ១១

លោកនយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន អញ្ជើញ ជា អធិបតី បើក វៃទិកា ទៃស ចរណ៍ អាសា៊ាន ឆ្នា ំ២០២២  ។ រូបថត ហ្រោង ជីវ័ន

ទីក្រោងុចំនួន  ៣  របស់  
កម្ពជុា  បាន    ជាប់ជយ- 
លាភី    ជា ទីក្រោងុ  ទ្រោស- 
ចរណ៍ ស្អាត អាស៊ាន 
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UN បានវាយតម្លៃ...
តពីទំព័រ ១...បាន បញ្ជាក់  បៃ ប  

នៃះ ក្នុង ពៃល ធ្វើ អធិប តី ពិធី បើក  
« សិក្ខា សាលា ស្តីពី ករ ចាក- 
ចៃញ បៃកប ដោយ ចីរភាព របស់ 
កម្ពុជា ពី ចំណាត់ កៃុម បៃទៃស 
អភិ វឌៃឍន៍ តិច តួច »  ជា មួយ នឹង 
លោក សៃី  Pauline Thame-
sis  តណំាង អង្គ ករ សហ បៃជា- 
ជាតិ បៃចំា នៅ កម្ពជុា  យូ អិន អៃស- 
សា្កា ប់ ( ESCAP)  និង កៃសួង 
សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល  
និង តំ ណាង សា្ថា ប័ន អង្គ ករ សហ- 
បៃជា ជាតិ  កល ពី ថ្ងៃទី ១៧  ខៃ 
មករា  ឆ្នា ំ២០២២  តាម បៃព័ន្ធ - 
វី ដៃ អូ ហៃសូ ម ។  

លោក  ឆយ  ថន  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«  នៅ ឆ្នា ំ២០២១  កម្ពជុា  តៃវូ បាន 
វាយ តម្លៃ ជា លើក ដំបូង  ដោយ 
សា្ថាប័ន អង្គករ សហ បៃជា ជាតិ  
ថា បាន បំពៃញ បាន នូវ លក្ខ- 
ខណ្ឌ ចំាបាច់ ទំាង ៣  ដើមៃប ី រៀប ច ំ
ចាក ចៃញពី ចំណាត់ កៃុម នៃ 
បៃទៃស អភវិឌៃឍ នត៍ចិតចួ  គ ឺកម្ព ុ ជា 
មាន  ទី ១-  ផល ទុន ជាតិ សរុប 
សមៃប់ មនុសៃស មា្នាក់  ( GNI per- 
Capita)  ១ ៣៧៧  ដលុា្លារ  ខ្ពស់ 
ជាង លក្ខខណ្ឌ កំណត់ ដៃល 
តមៃូវ ឱៃយ មាន តម្លៃ ទាប បំផុត   
១ ២២២ដុលា្លារ ។  ២ -ស ន្ទ សៃសន៍ 
ធនធាន មនុសៃស  ៧៤,៣ពិន្ទុ 
ខ្ពស ់ជាង លក្ខ ខណ្ឌ កណំត ់ដៃល 
តមៃូវ ឱៃយមាន ពិន្ទុ ទាប បំផុត  ៦៦  
ពិន្ទុ ,  និ ង  ទី ៣-ស ន្ទ សៃសន៍ ភាព- 
ងាយ រងគៃះ នៃ សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
 បរិ សា្ថាន ៣០,៦ ពិន្ទុ  ទាប ជាង 
លក្ខខណ្ឌ កំណត់ ដៃល តមៃូវ ឱៃយ 
មាន ពិន្ទ ុខ្ពស់ បំផុត  ៣២ ពិន្ទ ុ»។

លោ កបន្ថៃម ថា  ៖  « ករ បាន 
បពំៃញ បាន នវូ លក្ខខណ្ឌ ចាបំាច ់

លើក ទ ី១  ដើមៃប ីរៀបច ំចាក ចៃញ 
ពី ចំណាត់ កៃមុ នៃ បៃទៃស អភិវឌៃឍន៍ 
តចិ តចួ នៃះ  គ ឺជា ករ ចាប ់ផ្តើម នៃ 
របត់ បៃវត្តិ សាស្តៃ ថ្មី មួយ របស់ 
កម្ពុជា  ដៃល បញ្ជាក់ ពី ផល នៃ 
កិច្ច ខិតខំ បៃឹងបៃង សា្តារ  និង 
កសាង បៃទៃស របស់ រាជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល កម្ពុជា  និង ករ ទទួល- 
សា្គាល់ នវូ កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹ បៃង នៃះ 
ពី សហ គមន៍ អន្តរ ជាតិ »  ។ 

លោក  រដ្ឋមន្តៃ ីបានបញ្ជាក ់ថា    
ករសា្តារ  និង កសាង បៃទៃស  
ពៃម ទាំង ករ អភិវឌៃឍ សង្គម - 
សៃដ្ឋកិច្ច នៅ កម្ពុជា  កៃយ ពី 
វិនាស កម្ម ដ៏ ធំធៃង លើ គៃប់- 
វសិយ័ ដៃល បនៃសល ់ទកុ ឱៃយ ដោយ 
របប កម្ពុជា បៃជា ធិបតៃយៃយ តៃូវ 
បាន ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ឡើង ជា បណ្តើរៗ 
ពី ចំណុច សូនៃយ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 
១៩៧៩  រហូត មក ទល់ បច្ចុបៃបន្ន  
ដោយ មាន ករ ចូលរួម យ៉ាង 
សសៃក ់សសៃ ំព ីគៃប ់មជៃឈដ្ឋាន 
នៃ សង្គម ជាត ិទាងំ មលូ ពៃម ទាងំ 
ករ ឧប ត្ថម្ភ គាំ ទៃ  ពី សហ គមន៍ 
អន្តរ ជាតិ។   កៃយ ករ អនុវត្ត   
« គោល នយោ បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ »  
ដៃល ធានា ឱៃយ មាន នូវ បុ រៃ លក្ខខណ្ឌ 
មិន អាច ខ្វះ បាន សមៃប់ ករ អភិ វឌៃឍ  
គឺ សន្តិ ភាព ពៃញ លៃញ  រួ ម ជា- 
មួយ នឹង យុទ្ធ សាស្តៃ , គោល- 
នយោ បាយ  និង ផៃន ករ អភិ- 
វឌៃឍន៍ សង្ក ម - សៃដ្ឋ កិច្ច  ដ៏ សម- 
សៃប ទាំង ឡាយ  របស់ រា ជ រដ្ឋា- 
ភិ បាល  កៃម ករ ដឹក នំា បៃក ប- 
ដោយ ចក្ខុវិ ស័យ វៃង ឆ្ងាយ  និង 
ភាព ឈ្លាស វៃ បំផុត របស់  លោក  
ហុ៊ន  សៃន  នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីនៃ ពៃ ះ- 
រាជា ណាចកៃ កម្ព ុជា     កិច្ច ខិតខំ 
បៃឹង បៃង សា្តារ  កសាង  និង 

អភិវឌៃឍ  ទាំង អស់ នៃះ  បាន នាំ 
មក នូវ វឌៃឍន ភាព យ៉ាង ធំធៃង  
និង ឆប់ រហ័ស  រហូត បាន បៃ- 
ក្លាយ កម្ពុជា ទៅ ជា បៃទៃស មាន 
ចណំលូ មធៃយម កមៃតិ ទាប នៅ ឆ្នា ំ
២០១៦។   

លោក  ថ្លៃង ថា  កៃយ ករ ចាក- 
ចៃញ ហើយ សិក្ខា សាលា នៃះ  ក៏ 
ជា សិក្ខា សាលា លើក ទី ១ ស្តីពី 
ដំណើរ ករ និង ករ តៃៀម រៀ ប ចំ 
ករ ចាក ចៃញ បៃកប ដោយ- 
ចីរភាព របស់ កម្ពុជា  ពី ចំណាត់ 
កៃុម បៃទៃស អភិ វឌៃឍន៍ តិចតួច  
ដៃល មាន គោល បំណង ផ្តល់ 
ព័ត៌មាន និង ចំណៃះ ដឹង  អំពី ករ- 
បំពៃញ បាន នូវ លក្ខខណ្ឌ  សមៃប់ 
ករ ចាក ចៃញ លើក ទី ១ របស់ 
កម្ពុជា នៅ ឆ្នាំ ២០២១  និង អំពី 
ដំណើរ ករ និង យន្តករ នៃ ករ- 
តៃៀម ចាក ចៃញ នៅ ក្នងុ បរកិរណ ៍
នៃ ករ អភិវឌៃឍ សង្គម - សៃដ្ឋកិច្ច  
នងិ បរសិា្ថាន  នងិ យន្តករ នៃ កម្ម- 
វិធី សកម្ម ភាព ទី កៃងុ ដូ ហា  ២០២២ 
ដល់២០៣១ ។  

  លោក បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  ដណំើរ- 
ករ នៃ ករ ចាក ចៃញ តមៃូវ ឱៃយ 
កម្ពជុា  បពំៃញ បាន នវូ លក្ខខណ្ឌ 
ចាបំាច ់ទាងំ៣ ខាង លើ ម្តង ទៀត 
ជា លើក ទ ី២ នៅ ឆ្នា ំ២០២៤  រមួ 
ជា មួយនឹ  ង ករ ពិនិតៃយ អំពី សា្ថាន- 
ភាព នៃ ភាព ងាយ រងគៃះ  និង 
ករ វាយ តម្លៃ ជា មុន អំពី ផល- 
ប៉ះពាល ់នៃ ករ ចាក ចៃញ    ដៃល 
ក្នងុ ករណ ីបពំៃញ បាន កម្ពជុា នងឹ 
តៃវូ បាន ស្នើ ឱៃយ ចាក ចៃញ ចំណាត ់
កៃមុ នៃ បៃទៃស អភវិឌៃឍ នត៍ចិតចួ ។  
ករ ចាក ចៃញ នឹង តៃូវ ចូល ជាធរ- 
មាន នៅ ៣ ឆ្នាំ បនា្ទាប់  គឺ នៅ ឆ្នាំ 
២០២៧ ។   ក្នុង អំឡុង ពៃល នៃះ 
កម្ពុជា តៃូវ មាន យុទ្ធ សាស្តៃ ជាតិ 
អំពី អន្តរ កល ដោយ រលូន មួយ 
ដើមៃបី ធានា ថា   ករ អភិវឌៃឍ បៃទៃស 
នឹងមិន តៃូវ បាន រង ករ ប៉ះពាល់ 
ដោយ សារ ករ ចាក ចៃញ  ហើយ 
តៃូវ ចាប់ អនុវត្ត កៃយ ករ ចាក- 
ចៃញ ចូល ជា ធរមាន ។    ចំពោះ 
លទ្ធផល នៃ ករវាយ តម្លៃ  នៃ ករ 
បាន បំពៃញ បាន នូវ លក្ខខណ្ឌ 
ចាបំាច ់លើក ទ ី១ នៅ ឆ្នា ំ២០២១  
ខា ង លើ  លោក  ឆយ ថន  បាន 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម ថា  គឺ ផ្អៃក លើ 
ទិន្នន័យ មុនពៃល ករ កើត មាន 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩ បាន ជះ ផល ប៉ះពាល់ អវិជ្ជ មាន  
ដោយ ឥត ពៃង ទុក  ទៅ លើ វឌៃឍន ភាព 
នៃ ករ អភិវឌៃឍ សៃដ្ឋ កិច្ច  សង្គម- 
កិច្ច  និង បរិសា្ថាន ដៃល កពំងុ មាន 
ដំណើរ ក រ វិជ្ជ មាន  និង ដោយ 
រលូន  ជា ពិសៃស  ទៅ លើ គៃប់ 
ទិដ្ឋ ភាព ទាំង អស់នៃ ជីវភាព 
រស់នៅ របស់ បៃជា ជន  ក៏ដូច ជា  
ទៅ លើ វិស័យ ដៃល ជា ចន្ទល់ នៃ 
សៃដ្ឋ កិច្ច  ដូច ជា  វិស័យ ទៃស- 

ចរណ៍  និង វិស័យ កម្មន្ត សាល- 
កត់ ដៃរ ។  

 លោក បញ្ជាក់ ថា  ជាក់ ស្តៃង 
សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា ដៃល ធា្លាប់ មាន 
កររីក ចមៃើន ក្នុង អតៃ មួយ ថៃរ 
ក្នុង រង្វង់  ៧%  ក្នុង ១ ឆ្នាំៗ បាន 
ជួប បៃទះ នឹង កំណើន អវិជ្ជ មាន   
( - ៣,១%)  នៅ ឆ្នាំ ២០២០  
ហើយ អតៃ ភាព កៃីកៃ ដៃល 
យោង តាម វិ ធី សាស្តៃ គណនា ថ្មី 
បាន កើន ឡើង ដល់  ១៧,៨%  
ដៃល មួ យ ផ្នៃក គឺ ដោយ សារ ករ 
បាត់បង់ និង ពៃយួរ ករងារ នៅ ក្នុង 
វិស័យ កម្មន្ត សាល កត់ ដៃរ  និ ង 
វិស័យ ទៃស ចរណ៍   ។  

  លោក ថា  ៖ « នៅ កម្ពជុា ករធា្លាក ់
ចុះ អាច មាន ក្នុង ទំហំ មិន នឹក 
សា្មាន ដល់  បៃសិន បើ គា្មាន ករ- 
ឆ្លើយ តប យ៉ាង ទាន ់ពៃល បៃកប 
ដោយ សា្មារតី  បៃុង បៃយ័ត្ន  បុ រៃ- 
សកម្ម  និង ទទួល ខុស តៃូវ ខ្ពស់  
របស់ រាជរដ្ឋាភិ បាល  គួប ផៃសំ នឹង  
យុទ្ធនា ករចាក់ វា៉ាក់ សាំង បាន 
រហស័ នងិ ទលូ ំទ ូលាយ  ដៃល ធ្វើ 
ឱៃយ ករឆ្លង រាល ដល នៃ ជំងឺ កូ វីដ- 
១៩  ក្នុង សហ គមន៍ មាន កមៃិត 
មធៃយម  និង ស្ថិត នៅ កៃម ករ- 
គៃប់ គៃង បាន » ។  

 រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  ក៏ បាន 
ដក់ ចៃញ  និង អនុវត្ត នូវ កញ្ចប់ 
វិធានករ អន្តរា គមន៍ ចំនួន  ១០  
ជុំ  ជា បន្ត បនា្ទាប់  និង យន្តករ 
ចំពោះ មុខ ជា ចៃើន ទៀត  ដើមៃបី 
ទៃទៃង់ និង សា្តារ សកម្ម ភាព អាជីវ- 
កម្ម  និង ធុរកិច្ច ឱៃយ ងើប ឡើង វិញ  
នងិ ជយួ ទនំកុ បមៃងុ ដល ់ជវី ភាព 
បៃចាំ ថ្ងៃ របស់ គៃួសារ កៃីកៃ និង 
ងាយ រងគៃះ ។  ជា  លទ្ធផល  នៃ 
កិច្ច ខិតខំ បៃឹង បៃង ទាំង នៃះ  
តាម ករ វាយ តម្លៃ ពាក់ កណា្តាល 
ឆ្នាំ របស់ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច   និង 
ហិរញ្ញ វត្ថុ ទោះ បី ជា មាន  «  ពៃឹត្តិ- 
ករណ៍ សហ គមន៍ ២០ កុម្ភៈ »  
សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពជុា  អាច នឹង សមៃច 
បាន អតៃ កំណើន   ២,៤%  នៅ 
ឆ្នាំ ២០២១ ។  

 ថ្មីៗ នៃះ  រាជ រដ្ឋាភិ បាល បាន 
ដក់ ចៃញ នូវ  កៃប ខ័ណ្ឌ យទុ្ធសាស្តៃ  

នងិ កម្ម វធិ ីសា្ដារ នងិ ជរំញុ កណំើន 
សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា   ក្នុង ករ រស់ នៅ 
ជា មួយ កូ វីដ ១៩  តាម គន្លង បៃកៃ តី - 
ភាព ថ្មី  ដើមៃបី សា្ដារ កំណើន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច កម្ពុជា  ក្នុ ង ពៃល ចំពោះ មុ ខ  
និង ក្នុង រយៈ ពៃល មធៃយម  បៃក ប-  
ដោយ ចីរ ភាព និង បរិ យ ប័ ន្ន   ក៏ 
ដូច ជា  ដើមៃបី ដក់ ចៃញ នូវ គោល- 
នយោបាយ ជា យុទ្ធសាស្តៃ  សដំៅ 
ពងៃឹង ភាព ធន់ សង្គម - សៃដ្ឋ កិច្ច  
(socio-economic resil-
ience)  ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង  តា ម 
រយៈ ស សរស្ត ម្ភ  ៣  គឺ ក រ សា្តារ 
(Recovery) ករ កៃ ទមៃង់  
(Reform)  និង ករ កសាង ភាព ធន់ 
(Resilience) ។  នៃះ បើ តាម 
លោក  ឆយ  ថន  ។

    លោក  សៃ ី  Pauline Thamesis  
តំណាងអង្គ ករ សហ បៃជា ជាតិ 
បៃចាំ នៅ កម្ពុជា ថ្លៃង ក្នុង នាម 
បៃព័ ន្ធ អង្គ ករ សហ បៃជា ជាតិ   
ដោយ បាន អបអរ សាទ រ ចំ ពោះ 
រាជ រដ្ឋា ភ ិបាល កម្ពជុា   ដៃល បាន 
បំពៃញ តាម លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ 
សមៃប់ ករ បញ្ចប់  ករ សិកៃសា 
ពីសា្ថាន ភាព បៃទៃស ដៃល មាន 
ករ អភិ វឌៃឍតិច តួច   (Least- 
developed countries)  ជា 
លើក ដបំ ូង នៅ ក្នងុ    កចិ្ច បៃជុ ំតៃតួ- 
ពិនិតៃយ រយៈ ពៃល  ៣  ឆ្នាំ ម្ដង  នៃ 
គណៈ កមា្មា ធិករ គោល នយោ- 
បាយ អភិវឌៃឍន៍ (CDP)  កល- 
ពីឆ្នាំ ២០២១ ។ 

លោក សៃី ថ្លៃង  ថា  ៖« សិក្ខា- 
សាលា ថ្ងៃ នៃះ គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
កិច្ច ខិត ខំ បៃឹង បៃង របស់ យើង 
ដើមៃបី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តមៃូ វ ករ 
របស់ រាជ រដ្ឋា ភិបាល ក្នុង ករ រៀប ច ំ 
សមៃប់ ករ បញ្ចប់ ករ សិកៃសា រប ស់  
បៃទៃស អភិ វឌៃឍន៍ តិច តួច   ( LDC)  
ដៃល បាន ពិភាកៃសា នៅ ជំហាន 
ដំបូង របស់ យើង កល ពី ខៃ 
មិថុនា   ឆ្នាំ   ២០២១ » ។ 

 លោក សៃី ថ្លៃង ថា   ក្នុង ឆ្នាំ  
២០២០   សៃដ្ឋ កិច្ច កម្ពុជា   បាន 
ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង ខា្លាំង   ៣,១%  
ហើយ ភាព កៃីកៃ តៃូវ បាន គៃ បា៉ាន់- 
បៃមាណ ថា  នឹង កើន ឡើង ដល់   

១៧,៨%  [ ផ្អៃក លើ លទ្ធ ផល ពី 
ករ ស្ទង់ មតិ សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គម 
កម្ពុជា ឆ្នាំ   ២០១៩ - ២០២០ ] ។  

 ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១   សៃដ្ឋកចិ្ច 
កម្ពុជា  តៃូវ បាន គៃ បា៉ាន់ សា្មាន ថា  
នឹង ងើប ឡើង វិញ ជា មួយ នឹង 
អតៃ កំណើន បៃមាណ  ២,៣%។  
ទសៃសន  វិស័យ សៃដ្ឋ កិច្ច ភា្លាមៗ 
នោះ នៅ តៃ តៃូវ បាន សមា្គាល់ 
ដោយ ភាព មិន បៃក ដ បៃជា   និង 
ភាព ស្មគុ សា្មាញ ខ្ពស់ ដៃល បណា្តាល 
មក ពី  បរិបទ ជំងឺ រាត តៃបាត កូវីដ- 
១៩   ដៃល ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង ឆប់- 
រហស័  នងិ លទ្ធផល នៃ ករ ផ្លាស-់ 
ប្តូរ មៃរោគ   និង ករ ឆ្លើយ តប 
គោល  នយោ បាយ សកល ។    

 បើ តាម គណៈ កម្មក រ ធិ ករ- 
គោល នយោ បាយ អភិ វឌៃឍន៍ 
របស់ អង្គ ករ សហ បៃ ជា ជាតិ   
ដៃល ទទួល បន្ទុ ក កំណត់ ឋានៈ 
កៃុម បៃទៃស មាន ករ អភិ វឌៃឍ 
 តិច តួ ច បំផុត   បាន ឱៃយ ដឹ ង ថា   
បៃទៃស ដៃល អាច រួច ផុត ពី 
បៃទៃស អភិ វឌៃឍ តិច តួច បំផុ ត   បា ន 
លុះ តៃ តៃ ចំណូល ជាតិ ដល់   ឬ   
GNI   ចាប់ ពី ជាង   ១ ២២២   
ដុលា្លារ  ឡើង ទៅ   សមៃប់ មនុសៃស 
មា្នាក់ៗ ។   កៃ ពី នោះ ក៏ នៅ មាន 
លក្ខ ខណ្ឌ មួយ ចំនួន ទៀត   ដូច- 
ជា កតា្តា សន្ទ សៃសន៍ មូល ធន មនសុៃស   
(Human Assets Index, 
HAI)  ករ អប់រំ  និង សុខ ភាព  
នងិ សន្ទ សៃសន ៍ភាព ងាយ រង គៃះ 
ផ្នៃក សៃដ្ឋ កិច្ច   និង បរិសា្ថាន ជា 
ដើម ។  យោង តាម ករ វាយ តម្លៃ 
ចុង កៃយ របស់ គណៈ កមា្មាធិ- 
ករ របស់ អង្គ ករ សហ បៃជា ជាតិ 
នៃះ   ដៃល ធ្វើ ឡើង នៅ រៀង រាល់  
៣  ឆ្នា ំម្ត ង   ទិន្ន ន័យ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២១   
បងា្ហាញ ថា   ជា លើក ដំបូង ក្នុង 
បៃវត្តិ សាស្តៃ   គឺ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ  
១ ៩៧៥ ម ក  កម្ពុ ជា បាន បំពៃញ 
តាម លក្ខ ខណ្ឌ គៃប់ គៃន់ ដៃល 
អាច ឱៃយ ពិភព លោក ពិ ចារ ណា 
ដក ឈ្មាះ ចៃ ញ ពី ឋានៈ នៃ កៃុម 
បៃទៃស មាន ករ អភិ វឌៃឍតិច តួច 
បផំតុ បាន  ក្នងុ ចណំោម ជាង ៤០  
បៃ  ទៃស ៕ 

លោក ឆាយ ថន និង  លោក  ស្រ ី  Pauline Thamesis  តំណាងUN ក្នងុសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ។ រូបថត កៃសួងផៃនករ
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រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបញ្ចលូថ្ង្រេទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះចូលទៅក្នងុប្រេតិទិនប្រេចំាឆ្នាំ
មុំ គ ន្ធា

ភ្នំពេញៈ  រាជរដ្ឋាភិ បាល- 
កម្ពជុា បាន សមៃច កណំត ់យក 
ទិវា នយោ បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ថ្ងៃទី 
២៩  ខៃធ្នូ ដៃល ជា ថ្ងៃ បញ្ចប់ 
សង្គៃម សុវីលិ ទាងំ សៃងុ ដោយ 
មិន មាន ការ បង្ហូរ ឈាម  និង 
ទទួល បាន សន្តភិាព ពៃញ លៃញ  
ដក់ បញ្ចូល ទៅក្នុង បៃតិ ទិន 
បៃចាំ ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តៃ ការ ដក់ នៃះ  
មិន បានអនុញ្ញាតឱៃយ មានការ- 
ឈប់ សមៃក ឡើយ។  នៃះ 
បើ យោង តាម សា រាចរ ណៃ នាំ 
ដៃល ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ 
លោក នាយក រដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន  
សៃន កាលព ី ថ្ងៃទ ី១៤  ខៃ មករា 
ឆ្នាំ ២០២២ ។

លោក ហ៊នុ  សៃន  បាន លើក- 
ឡើង  តាម រយៈ សារាច រ ណៃនាំ 
នៃះ ថា អស់ រយៈ ពៃល ២៣ឆ្នាំ 
កន្លង មក កម្ពុជា បាន កំណត់ 
យក ថ្ងៃទ ី២៩ ខៃធ្ន ូឆ្នា១ំ៩៩៨ 
ជា ការ បញ្ចប់ សង្គៃម សុីវិល 
ទាំង សៃុង ដោយ មិន មាន ការ- 
បង្ហូ រឈាម និង ទទួល បាន 
សន្តិភាព ពៃញ លៃញ តាមរ យៈ 
នយោបា យ ឈ្នះ ឈ្នះ  ដៃល ជា 
គោលន យោ បាយ ដ៏ ធំ មួយ ក្នុង 
ការ ដឹកនាំ បៃទៃស កម្ពុជា ។

មុន ឈាន ដល់ ការ សមៃច 

បៃបនៃះ គឺបៃទៃសកម្ពុជា បាន  
ឆ្លង កាត់ នូវ ដំណាក់ កាល ជា    
បន្ត បនា្ទាប់  ដៃល ក្នុង នោះ រួម - 
មាន  ដំណាក់ កាល សង្គៃម  
ដំណាក់ កាល នៃ របប បៃល័យ- 
ពូជសា សន៍ បុ៉ល ពត  ដំណាក់- 
កាល សង្គៃម ផង  ចរចា ផង 
រហូត ដល់ ការលៃ ចឡើង នៃ  
វត្ត មាន របស ់នយោ បាយ ឈ្នះ- 
ឈ្នះ។ 

លោក  ហុ៊ន  សៃន បាន បញ្ជាក់ 
ក្នងុសារាចរនោះថា៖ «ដើមៃបី 

ដឹងគុណ ក តញ្ញូ និង ចងចាំ 
គុណូប ការៈ ដ៏ ថ្លៃថា្លា នៃះ  រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល សូម ណៃនាំ ដល់ 
គៃប់ កៃសួង សា្ថាប័ន រាជធានី- 
ខៃត្ត និង គៃឹះ សា្ថាន សាធា រណៈ 
ឯកជន តៃូវ កំណត់ យក ទិវា- 
នយោ បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ថ្ងៃទ ី២៩ 
ខៃធ្នូ ទៅក្នុង បៃតិ ទិន បៃចាំឆ្នាំ 
ដោយ មិន ឈប់ សមៃក ចាប់ពី 
ឆ្នាំ២០២២  តទៅ »។

បើតាមសារាចរនៃះ គៃប់- 
កៃសួង សា្ថាប័ន រាជ ធានី ខៃត្ត 

និង គៃឹះ សា្ថានសា ធារណៈ  ឯក- 
ជន ទំាង អស់ តៃវូ រៀបចំ ចង បដ  
ពាកៃយស្លា ក ដើមៃបី អបអរ សាទរ 
ទវិា នយោ បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដៃល 
មាន ខ្លមឹ សារ ថា «អរគុណ សន្ត-ិ 
ភាព! អរគុណ នយោ បាយ 
ឈ្នះឈ្នះ! ដឹង គុណ សា្ថាប និក- 
ម គ្គុ ទ្ទៃស ក៍ ឯក និង បៃតិបត្តិ ករ 
នយោ បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ដៃល នា ំ
មក នូវ សន្ត ិភាព និង ការឯកភាព- 
ជាត ិពៃញ លៃញ»។ នៃះ បើតាម 
សា រាចរ ណៃនាំ របស់ បៃមុខ- 

រាជ រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ។
បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន បៃជាធិប- 

តៃយៃយ កម្ពជុា លោក  បា៉ា ចន្ទ រឿន 
បាន បៃប់ កាសៃត ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃទី ១៨  ខៃមករា ថា ការ- 
ដក់ បញ្ចូល ទិវា នយោ បាយ- 
ឈ្នះ ឈ្នះ ថ្ងៃ ទី២៩ ខៃធ្នូ ក្នុង 
បៃតិទិន ជា ផ្លូវការ របស់ ជាតិ  
នៃះ មិន មាន អ្វី ទាស់ ខុស នោះ 
ទៃ ប៉ុន្តៃ គួរ តៃ ដក់ បញ្ចូល ដូច- 
គ្នា នៃះ នូវ ពៃឹត្តិ ការណ៍ បៃវត្តិ- 
សាស្តៃ មួយ ចំនួន ទៀត ដៃរ ។

លោក បាន បញ្ជាក់ថា៖ «ខ្ញុំ 
គិតថា  វា មិន ទាស់ ខុស អ្វី នោះ 
ទៃ ក្នុងការ ដក់ បញ្ចូល ទិវា នៃះ 
ក្នងុ បៃតទិនិ ជា ផ្លវូការ របស ់ជាត ិ
ដោយ មិន មាន ការឈប់ សមៃក  
នៃះ ពីពៃះ ការដក់ នៃះ មិន- 
មាន ការប៉ះ ពាល់ ជាមួយ នឹង 
ការធ្វើ ការ ដោយសា រ វា ក៏ ជា 
សារ ជា ព័ត៌មាន  ដើមៃបី លើក- 
កម្ពស់ ការ យល់ ដឹង រប ស់ សា- 
ធា រណ ជន ជាពិសៃស ឱៃយក្មៃង 
ជំនាន់ កៃយ យល់ ពី បៃវត្តិ- 
សាស្តៃ ផង ដៃរ »។

ប៉ុន្តៃ ទោះ បីជា យ៉ាង នៃះ ក្តី 
លោក បា៉ា ចន្ទ រឿន ក៏បាន លើក- 
ឡើង ផងដៃរ ថា បើ រាជរ ដ្ឋាភិ- 
បាល សមៃច ដក់ ទិវា នយោ- 
បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ នៃះ ក្នងុ បៃត ិទនិ 
ផ្លវូការ របស ់ជាត ិហើយ ក ៏គរួតៃ 

ដក់ ពៃឹត្តិ ការណ៍ បៃវត្តិ សាស្តៃ 
មួយ ចំនួន ទៀត ដូចជា  កិច្ច - 
ពៃ មពៃៀង សន្តិ ភាព ទីកៃុង- 
បា៉ារីស ថ្ងៃទី២៣  ខៃតុលា ឆ្នាំ 
១៩៩១ និង ទិវា សិទ្ធិម នុសៃស 
អន្តរ ជាតិ ១០ ធ្នូ  ជាដើម ។

លោក បាន បញ្ជាកប់ន្ថៃម ថា៖ 
«ពីពៃះ បៃសិនបើ មិនមាន 
កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្តិភាព ទីកៃុង 
បា៉ារីស ទៃ ក៏បៃហៃល ជា មិន- 
មាន ទិវា នយោ បាយ ឈ្នះ ឈ្នះ 
នៃះ ដៃរ »។

គួរ រំឭកផងដៃរថា  ក្នុង ចំ- 
ណោម ថ្ងៃ ឈប់ សមៃក ពី ការ- 
ងារ បៃចំាឆ្នា ំ ចំនួន ២៨ ថ្ងៃ តៃវូ- 
បាន រដ្ឋាភិ បាល កាត់ បន្ថយ 
អស់ចនំនួ ៦ថ្ងៃ ចៃញ ឱៃយមក នៅ 
តៃឹម២២ថ្ងៃ ប៉ុណោ្ណោះ  ចាប់ ពី ឆ្នាំ 
២០២០ម ក។ សមៃប ់ថ្ងៃ ឈប-់ 
សមៃក ដៃល តៃវូបាន លុប ចៃញ 
នោះ មាន ទវិា កមុារ អន្តរ ជាត ិ១  
មិថុនា,កិច្ច ពៃម ពៃៀង សន្តភិា ព- 
ទីកៃុង បា៉ារីស ២៣តុលា,ទិវា - 
សិទ្ធិម នុសៃស១០ធ្នូ ,ពៃះ រាជ ពិធី- 
បុណៃយ ចមៃើន ពៃះជន្ម ពៃះមហា- 
កៃសតៃ ពៃះ ករុណា ពៃះបាទ  
សម្តៃច ពៃះ បរម នាថ នរោត្តម  
សីហ មុនី(កាត់ បន្ថយ ចំនួន  
២ថ្ងៃ មក នៅ តៃឹម ១ថ្ងៃ),ពិធី- 
បុណៃយ មាឃ បូជា និង ទិវា ជាតិ 
នៃ ការ ចងចាំ៕ 

អោម ប៊ុនធឿន

សៀមរាបៈ  អាជា្ញាធរខៃត្ត សៀមរាប  
បៃកាស គៃង រៀបចំ ឱៃយ មានពៃឹត្តិ - 
ការណ ៍អង្គរ សង្កៃន្ត  ឡើង វញិ  នៅក្នងុ 
ពិធីបុណៃយ ចូល ឆ្នា ំខ្មៃរ នាខៃ មៃសា ខាង- 
មុខ   បនា្ទាប់ពី បាន ផ្អាក ដោយសារតៃ 
ការ  រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ដើមៃបី 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទៃសចរ ជាតិ និង អន្តរ - 
ជាត ិឱៃយមក លៃង កមៃសាន្ត ។ នៃះ បើតាម  
លោក ទៀ សីហា អភិបាល ខៃត្ត- 
សៀមរាប។ 

លោក ទៀ សីហា អភិបាល នៃ 
គណ:អភិបាល ខៃត្ត សៀម រាប ថ្លៃង 
នៅ ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា ថា ជាមួយនឹង 
ការបើក ទពំរ័ ថ្ម ីនៃ សៃដ្ឋ កចិ្ច  សង្គម  លើ 
គៃប់ វិស័យ និង សង្កៃត ឃើញ ថា  វិញ្ញា - 
សាសាកលៃបងធំៗ ដៃលជា ការ ពិស ធ 
លើ កមា្លាំង រីបមៃះ ចៃញពី វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ទទួល បាន ជោគជ័យ  ដូចជា 
ពិធី ឆ្លង ឆ្នាំ សកល ជាដើម។ 

លោក អភិបាលខៃត្ត បៃប់ថា ដើមៃបី 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទៃសចរ  មក លៃង កមៃសា ន្ត 
នៅ ខៃត្តសៀមរាប កាន់តៃចៃើន អាជា្ញា ធរ 
ខៃត្ត សៀមរាប នឹង បើកឱៃយ មាន ពៃឹត្តិ - 
ការណ៍ផៃសៃងៗជាចៃើន ទៀត មិនមៃន 
តៃឹមតៃ ស ង្កៃ ន្ត សៀមរាប នៃះ ទៃ។ 

នៅ ក្នុងឱកាស បុណៃយចូលឆ្នាំ ចិន 
វៀត ណាម ខាង មុខ នៃះ ក៏ នឹង គៃង 
បង្កើតឱៃយ មានការ លៃង លៃបៃង បៃជា - 
បៃយិ ផៃសៃងៗ និង ការបៃគំតន្តៃ ីផងដៃរ ។  

ចណំៃក  ស ង្កៃ ន ្តសៀមរាប នងឹ មាន 
ពៃឹត្តិការណ៍ ទាក់ ទាញផៃសៃងៗដូចជា 
មាន ពិធី បៃពៃណី សាសនា កម្មវិធី 
បៃកួត កីឡា ការបៃគំតន្តៃី ការ បញ្ចាំង 
ភាព យន្ត និង ការបងា្ហាញ ម៉ូដ សម្លៀ ក - 
បំពាក់ កម្មវិធី វបៃបធម៌ផៃសៃងៗ រួម នឹង 
កម្មវិធីថ្មីៗមួយ ចំនួន ទៀត។ 

លោក បាន ថ្លៃងថា៖«យើង ប ញ្ចូល 
កម្មវិធី វបៃបធម៌ បៃពៃណី យើង ដូច មុន 
ដដៃល គៃន់តៃ ទីតាំង តៃូវ រៀបចំឱៃយ 
មានការ រកៃសា គមា្លាត ជាង មុន និង មាន 
ការ កណំត ់ចនំនួ មនសុៃស ហើយក ៏យើង 
នឹងមាន កម្មវិធី ថ្មីៗ ចៃើន ដៃរ ដៃល 
យើង គៃង រៀបចំ តាំងពី ២ ឆ្នាំមុន 
ដោយឡៃក យើង ខកខាន ដោយ សារ 
ក ូវដី ១៩ អ៊ចីងឹ យើង យក ឱកាស ហ្នងឹ 
ដក់ ប ញ្ចូល តៃម្តង»។ 

លោក ទៀ សីហា មានការ រំពឹងទុក 
ថា កម្មវធិ ីអង្គរ សង្កៃន្ត សៀមរាប ដៃល 
នឹង រៀបចំ នៅ ក្នុងឱកាស បុណៃយ ចូល- 
ឆ្នាំ  ថ្មី បៃពៃណីជាតិ ខាង មុខ នៃះ នឹង 
ទទួលបាន ការគំទៃ ពី សំណាក់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ នៅតាម បណា្តា ខៃត្ត ផៃសៃង ៗ  មក - 

លៃង កមៃសាន្ត បាន ចៃើន កុះករ ពៃះ 
ខៃត្ត សៀម រាប មានកា ររៀបចំ កាន់តៃ 
សា្អាត ជាង មុន ទាំង ក្នុង កៃុង នៅតាម 
បណា្តា បៃសាទ និង មាន ទីកន្លៃង កមៃសា ន្ត 
តាម សៃុក ទៀតផង។ 

លោក  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង មាន 
លទ្ធភាព ក្នងុ ការទទួល ភ្ញៀវទៃសច រ អូ -  
តៃ ល  យើង បើក ឡើងវិញ ទាំង ផ្ទះ- 
សំណា ក់ ហើយ ផ្លូវ យើង ក៏ សា្អាត មាន 
ទីធា្លា ផ្លូវ ថ្មើរជើង ក៏ ចៃើន ខ្ញុំ គិតថា  ជា 
ឱកាសល្អ សមៃប ់ខៃត្តសៀមរាប  ក្នងុ 
ការបើក ជា ពៃតឹ្តកិារណ៍ អង្គ រស ង្កៃ ន្ត»។

លោក លួត ប៊ុន ឈួ ប មគ្គុទៃសក៍- 
ទៃស ចរណ ៍នៅ ខៃត្ត សៀមរាប ថ្លៃង នៅ 
ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា ថា លោក សបៃបា យ- 
រីករាយ នៅពៃល ទទួល ដំណឹង ថា អា -  
ជា្ញា ធរខៃត្ត នឹង បើក ឱៃយ មានការ រៀបចំ 
ពៃឹត្តិការណ៍ សង្កៃន្ត សៀមរាប ឡើង - 
វិញ នៅក្នុង ឆ្នាំ ថ្មី នៃះ ប៉ុន្តៃ យ៉ាងណា 
ក៏ដោយ លោក នៅមាន ការ ពៃួយ- 
បារម្ភខ្លះៗចំពោះ បញ្ហា ជំងឺ កូ វីដ១៩  
បៃភៃទ  ថ្មី អូ មី កៃុង។ លោក បាន  ថ្លៃងថា៖ 
«ក្នុងនាម យើង ដៃល អស់ ការងារ យូរ 
ហើយ ហ្នឹង  មាន ភាព សមនសៃស រីក - 
រាយ ណាស ់ ដៃល ឃើញ បៃមខុ ដកឹនា-ំ 
ខៃត្ត យក ចិត្ត ទុក ដក់  ទៅលើ វិស័យ 
ទៃសចរណ៍ ហ្នឹង។ ក៏ប៉ុន្តៃ យើង ក៏ នៅ 

បារម្ភ ចំពោះ ការរីក រាលដល ជំងឺ កូ វីដ  
១៩ បៃភៃទ អូ មី កៃ ុង ខា្លាច តៃមាន បញ្ហា 
អ ីទៅ ចងុបញ្ចប ់បទិ ទៀត ក ៏មនិដងឹ តៃ 
យ៉ាងណា  សងៃឃឹមថា  មិន អីចុះ  ពៃះ 
ឥឡូវ បាន ចាក់ វា៉ាក់សំា ង  ចៃើន ហើយ សូ មៃបី  
ពួក ខ្ញុំ ៣ដូ ស រួច ហើយ »។ 

យ៉ាង ណា កដ៏ោយ ឆ្លើយតប ទៅ នងឹ 
ការ ពៃួយបារម្ភ នៃះ លោក អភិបាល- 
ខៃត្ត សៀមរាប មានបៃសាសន៍ ទៀត 
ថា អ្វីដៃល រដ្ឋបាលខៃត្ត ចង់ ឃើញ 
សមៃប់ ថ្ងៃ អនាគត គឺ ការរីកចមៃើន 
ទៅមុខ ឥតឈប់ឈរ។  ប៉ុន្តៃ លោក ថា 

នៅក្នងុ កាលៈទៃសៈ នៃះ  បើទោះបជីា 
ផ្តោតទៅលើ បញ្ហា អ្វី ក៏ដោយ ក៏ មិន- 
អាច បំភ្ល ច បានជា ដច់ខាត  នូវ គន្លឹះ 
រកៃសា និរន្តរភាព  នៃ ការបើក បៃទៃស 
ឡើងវិញ នោះ គឺ ការបន្ត ដក់ចៃញ នូវ 
ការជរំញុ ចលនា ចាក ់វា៉ាកស់ាងំ ការពារ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ ជូន ដល់ បងប្អូន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ កម្ពុជា គៃប់ មជៃឈដ្ឋាន និងការ- 
អនុវត្ត ឱៃយ បាន ខា្ជាប់ខ្ជួន នូវ វិធាន សុ វត្ថិ- 
ភាព របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ៣ ការពារ 
៣កំុ គឺ ស្មើនឹង ការរកៃសា ជីវិត របស់ បៃជា - 
ជន គៃប់គ្នា៕ 

ទិដ្ឋភាពនេវិមានឈ្នះឈ្នះក្នងុខណ្ឌជេយចង្វារ រាជធានីភ្នពំេញ កាលពីចុងឆ្នាមុំន។ រូបថត ហុង មិនា

អ្នក ចូល រួមក្នងុពេតឹ្តកិារណ៍អង្គរសង្កេន្ត ក្នងុ ខេត្តសៀមរាប កាលឆ្នា២ំ០១៧  ។ រូបថត សហ ការី

អាជ្ញាធរខ្រេត្តសៀមរាបគ្រេងរៀបចំព្រេតឹ្តកិារណ៍អង្គរសង្ក្រេន្តឡើងវិញក្នងុពិធីបុណ្រេយចូលឆ្នាំខ្ម្រេរ
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អគ្គលេខា ធិការអាស៊ានាប្តេជ្ញាសមេបសមេលួជមួយដេគូអាស៊ានដើមេបីកម្ពជុរៀបចំកិច្ចបេជំុជោគជ័យ
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ អគ្គ លៃខា ធិការ អាស៊ាន 
ប្តៃជ្ញា ធ្វើការ ជមួយ កៃសួង ការ ពារ ជតិ- 
កម្ពុជ និង សមៃប សមៃួល ជមួយ 
បៃទៃស ដៃគូ អាស៊ាន ទាំង អស់ ដើមៃបី 
ជួយឱៃយ កម្ពុជ រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋមន្តៃី- 
ការពារ ជត ិអាស៊ាន នងិ កចិ្ច បៃជុ ំពាក ់ពន័្ធ 
នានា ឱៃយ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ  កៃយ ពី 
មាន ការស្នើ សុំ ពី ភាគី កម្ពុជ។  នៃះ បើ 
តាម កៃសួង ការពារ ជតិ។

ការ ប្តៃជ្ញា ចិត្តនៃះ ធ្វើឡើង ក្នុង ជំនួប  
រវាងអគ្គ លៃខា ធកិារ អាស៊ាន  លោក លមឹ 
ចកុ ហ៊យុ  (Lim Jock Hoi) នងិ លោក  
ទៀ បាញ ់ រដ្ឋមន្តៃ ីការពារជត ិ នា ថ្ងៃ ទ១ី៧  
មករា  ក្នុង ឱកាស លោក បំពៃញ ទសៃសន-
កិច្ច នៅ កម្ពុជ នៅ ថ្ងៃ ទី១៥ -១៩  មករា។

កៃសងួ ការពារជត ិបញ្ជាក ់ក្នងុ សៃចក្ត-ី 
បៃកាស ព័ត៌មាន  នា ថ្ងៃ ទី១៨  មករា  ថា ៖ 
« ឯកឧត្តម  អគ្គ លៃខា ធិការ អាស៊ាន  
បៃកាស គាំទៃ យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង ចំពោះ 
កៃសួង ការពារ ជតិ កម្ពុជ  រៀបចំ ធ្វើ ជ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋមន្តៃី ការពារ ជតិ- 
អាស៊ាន  នងិ កចិ្ច បៃជុ ំរដ្ឋមន្តៃ ីការពារ ជត-ិ 
បូក  នៅ ឆ្នាំ ២០២២  និង បាន ប្តៃជ្ញា ចិត្ត 
ធ្វើការ ជមួយ កៃសួង ការពារ ជតិ កម្ពជុ  
និង សមៃប សមៃួល ការងារ គៃប់ បៃប- 
យ៉ាង ជមួយ បៃទៃស ដៃគូ ទាំង អស់  សំ-
ដៅ រួម គា្នា ជួយ រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ ដំណើរការ 
ឱៃយ សមៃច ជោគ ជ័យ»។  

បៃភព ដដៃល បញ្ជាកថ់ា  លោក  ទៀ បាញ ់ 
បាន វាយ តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ ការប្តៃជ្ញា ចិត្ត 
របស់ លោក អគ្គលៃខា ធិកា រអាស៊ាន 
រូបនៃះ ក្នុង ការជួយ គាំទៃ ដល់ កម្ពុជ ធ្វើ- 
មា្ចាស់ ផ្ទះ កិច្ចបៃជុំ រដ្ឋមន្តៃី ការពារ ជតិ- 

អាស៊ាន នងិ កចិ្ចបៃជុ ំពាក ់ពន័្ធ ដើមៃប ីឱៃយ កម្ពជុ   
ដំណើរការ កិច្ច បៃជុំ ទាំងនៃះ បាន រលូន  
នងិ ទទលួ បាន លទ្ធផល ជ ផ្លៃផ្កា។  លោក 
ទៀ បាញ ់ ប្តៃជ្ញា ខតិខ ំបៃងឹបៃង រៀបច ំកចិ្ច- 
បៃជុំ ទាំង នៃះ ឱៃយ ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ។ 

លោក បៃប ់លោក  Hoi ថា  ក្នងុ ការធ្វើ- 
មា្ចាស់ ផ្ទះ ប្តូរ វៃន កិច្ច បៃជុំ រដ្ឋមន្តៃី ការពារ- 
ជតិ អាស៊ាន  និង កិច្ច បៃជុំ ពាក់ ព័ន្ធ ឆ្នាំ 
២០២២  កម្ពុជ បានតៃៀម រៀបចំ កិច្ច- 
បៃជុ ំចនំនួ ១៣  នងិ តៃៀម រៀបច ំឯកសរ  
ធនធាន មនុសៃស  និង មធៃយោបាយ ផៃសៃងៗ 
បាន រួច រាល់។  ដោយ សរ កម្ពុជ មាន 
ស្ថានភាព ល្អ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ កូវីដ- 
១៩  ទើប កម្ពុជ គៃង រៀបចំ កិច្ច បៃជុំ 
ទំាងនៃះ ដោយ ផ្ទាល ់ ដៃល គៃង នងឹ រៀប- 
ចំ នៅ ទីស្តីការ កៃសួង ការពារ ជតិ ថ្មី នៃះ  
និង នៅ តាម ខៃត្ត មួយ ចំនួន។

រដ្ឋមន្តៃី ការពារ ជតិ រូប នៃះ  លើកឡើង 
ថា  ទោះប ីកម្ពជុ បាន រៀបច ំឯក សរ ពាក-់ 

ព័ន្ធ រួច រាល់  សមៃប់ កិច្ច បៃជុំទាំង នៃះ 
កដ៏ោយ  កម្ពជុ នៅ តៃ មាន តមៃវូការ ធាត-ុ 
ចូល បន្ថៃម ពី បណ្តា បៃទៃស អាស៊ាន  
ពិសៃស ពី អគ្គ លៃធិការដ្ឋាន អាស៊ាន  ទៅ 
លើ ការងារ ខ្លឹម សរ  និង រដ្ឋ បាល។

លោក ទៀ បាញ់  ស្នើ លោក Hoi  បន្ត 
ជយួ សមៃប សមៃលួ  រាល ់កចិ្ចការ ពាកព់ន័្ធ 
នឹង វិស័យ ការពារ ជតិ   ពិសៃស ឯកសរ 
ទសៃសនទាន ចនំនួ ៣  គ ឺទ១ី- កចិ្ច សហបៃ-
តិបត្តិការ កងទ័ព អាស៊ាន ទប់ ស្កាត់ ការឆ្លង  - 
ដៃន នៃ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ទី២- ការចូល រួម បៃតិ-
បត្តកិារ រកៃសា សន្តភិាព ស្តៃ ីអាស៊ាន សន្តភិាព   
នងិ សន្តសិខុ  នងិ ទ៣ី -ការបង្កើត  កចិ្ច សហ-  
បៃតិបត្តិ ការ សកល វិទៃយោល័យការពារ- 
ជត ិអាស៊ាននងិ សៃចក្ត ីថ្លៃងការណ៍ រមួ។ 

 មក ដល់ ពៃល នៃះ  កម្ពុជ ទើប ទទួល- 
បាន ការស្នើ សុ ំរៀបច ំកចិ្ច បៃជុ ំកៃ ផ្លវូ ការ 
រដ្ឋមន្តៃ ីការពារ ជត ិអាស៊ាន បកូ ១  រមួមាន  
រុសៃសុី  និង ជប៉ុន។ លោក  ទៀ បាញ់  ស្នើ 

អគ្គ លៃខាធកិារ ដ្ឋាន អាស៊ាន របូនៃះ ជយួ 
ជរំញុ  នងិ សមៃប សមៃលួ ជមយួ បៃទៃស 
ដៃ  គ ូដទៃ ទៀតដើមៃបសី្នើ រៀបច ំកចិ្ចបៃជុ ំកៃ 
ផ្លវូការ រដ្ឋមន្តៃី ការពារ ជតអិាស៊ាន បកូ ១  
ដៃល គៃង រៀបចំ នៅ ដំណច់ ឆ្នាំ ២០២២  ។ 

កៃសួង ការពារ ជតិ អះអាងថា  លោក  
Hoi  នងឹ បន្ត យក ចតិ្ត ទកុ ដក ់ជយួ សមៃប- 
សមៃួល រាល់ កិច្ចការ ទាំង ឡាយ ពាក់ព័ន្ធ 
នងឹ វសិយ័ ការពារ ជត។ិ  ពសិៃស ឯកសរ- 
ទសៃសន ទាន ចនំនួ ៣នៃះ  ហើយ លោក Hoi  
នងឹ ចាត ់កៃមុ ការងារ ពសិៃស ១កៃមុ សហ- 
ការ   ជមយួ កៃមុ ការងារ កៃសងួ ការពារ ជត ិ 
កម្ពុជ ទទួល បន្ទុក កិច្ចការ អាស៊ាន នៃះ។ 

លោក ថងុ ម៉ៃងដវតិ  អ្នកសកិៃសា សៃវ-
ជៃវ នៅ មជៃឈមណ្ឌល មៃគង្គ សមៃប់ 
ការសិកៃសា យុទ្ធសស្តៃ  នៃ វិទៃយោស្ថាន ចក្ខុ- 
វសិយ័ អាសុ ី បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ នា ថ្ងៃ ទ១ី៨  
មករា  ថា  ក្នងុនាម កម្ពជុ  ជបៃធាន អាស៊ាន  
គឺ តៃូវការ សមាជិក ទាំងអស់ ចូលរួម ជ- 
យោបល ់ នងិ ស្វៃងរក ដណំោះ សៃយ រមួ  
ដើមៃបី ឱៃយ តំបន់ មួយ នៃះ កា្លាយជ តំបន់ 
សន្តភិាព  នងិ វបិលុភាព។ ចពំោះ កចិ្ចបៃជុ-ំ 
រដ្ឋមនៃ្តី ការពារ ជតិ អាស៊ាន  កម្ពុជ 
ដៃលជ បៃធាន កពំងុតៃ មាន ការពៃយោយម   
ស្វះស្វៃង រក ដំណោះសៃយ ចាំបាច់ ក្នុង 
ការដោះ សៃយ បញ្ហា សន្តសិខុ ក្នងុ តបំន ់
ទាងំ សន្តសិខុ បៃពៃណ ី នងិ សន្តសិខុ មនិ 
បៃពៃណី។ បច្ចុបៃបន្ន  បញ្ហា មីយ៉ាន់មា៉ា 
បានកា្លាយ ទៅជ ចំណុច ក្តៅ  និង រសើប 
បំផុត ដៃល បង្កឱៃយ មាន ការប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សមគ្គីភាព អាស៊ាន ទាំង មូល។ 

លោក ថ្លៃងថា៖ «កៃព ីនៃះ អាស៊ាន ក ៏មនិ   
តៃវូ មើល រលំង បញ្ហា សមទុៃ ចនិ ខាងតៃបូង  
ខណៈ ពៃលដៃល ដំណើរការ ពៃង កៃម- 
បៃត ិបត្ត ិសមទុៃ ចនិ ខាងតៃបូង រវាង អាស៊ាន  

និង ចិន កំពុង ជិត បញ្ចប់។ ដំណើរ ការ- 
ផៃសះផៃសា នយោបាយ មីយ៉ាន់មា៉ា  បានជះ- 
ឥទ្ធិពល មិន ល្អ ចំពោះ កិច្ចបៃជុំ អាស៊ាន 
ទាំងមូល  ដៃល កម្ពុជ មិនចង់ ឱៃយ មាន 
ការបាត់បង់ សមាជិក ណមួយ ឡើយ  
ក្នុងនាម ជ មា្ចាស់ ផ្ទះ»។ 

លោក ថងុ ម៉ៃងដវតិ  បន្តថា ៖« អគ្គ លៃ- 
ខាធិការ អាស៊ាន នឹង ដើរ តួនាទី សមៃប- 
សមៃលួ សមាជកិ រដ្ឋ ដទៃ ទៀត  ជពសិៃស   
ជនំយួ បច្ចៃកទៃស ដើមៃប ីឱៃយ កចិ្ចបៃជុ ំអាស៊ាន   
ដៃល មាន កម្ពុជ បៃធាន នៃះ  ទទួល បាន 
លទ្ធផល ល្អ  នងិ ជរំញុ កចិ្ចពភិាកៃសា ចណុំច 
ឯកច្ឆន ទាងំ៥ របស ់អាស៊ាន ទទលួបាន- 
ជោគ ជ័យ  ក្នុង ការដោះ សៃយ បញ្ហា 
នយោ បាយ  និង សន្តិសុខ នៅ មី យ៉ាន់ មា៉ា» ។

លោក រ៉ ូវណ្ណៈ  សហស្ថាបនកិ វទិៃយោស្ថាន- 
បៃជធបិតៃយៃយ កម្ពជុ  ថ្លៃង ថា  ជទនំៀម  
អគ្គលៃខាធិការ អាស៊ាន តៃូវ មកសម្តៃង- 
ការ  គរួសម  ជមយួ បៃធាន ប្តរូ វៃន អាស៊ាន  
និង ទទួលយក ការងារ  ឬ របៀបវារៈ ដៃល 
បៃធាន ដក់ ចៃញ ផង។ នៃះ មានន័យ ថា  
កម្ពជុ  ជបៃធាន អាស៊ាន  ជអ្នក សមៃច 
លើ របៀបវារៈ  ហើយ ស្នើឱៃយ អគ្គលៃខាធិ-
ការ  ទទលួ សមៃប សមៃលួ ឱៃយ ការងារ  បៃ ពៃតឹ្ត   
ទៅ រលនូ  មនិថាកចិ្ចបៃជុ ំរដ្ឋមន្តៃី ការពារ- 
ជតិ  អាស៊ានឬកិច្ចបៃជុំ ដទៃទៀត នោះ ទៃ ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ គិតថា  កម្ពុជ នឹង 
ស្នើ  អគ្គលៃខាធិការ អាស៊ាន ដៃល មាន 
តនួាទ ីសមៃប សមៃលួ ការងារ សៃបជ់យួ 
សមៃបសមៃួល ជជៃក ជមួយ បៃទៃស 
សមាជិក ដទៃទៀត អំពី បញ្ហា វិបត្តិ នៅ 
មីយ៉ាន់មា៉ា  បញ្ហា  សមុទៃ ចិន ខាងតៃបូង និង 
កៃមបៃតិបត្តិ [សមុទៃ ចិន ខាងតៃបូង] ដៃល 
ជ បញ្ហា សំខាន់   និង រសើប ដៃល តៃូវ 
យកចិត្ត ទុកដក់ ដោះ សៃយ»៕

ឃុត សុភចរិយា

កំពតៈ អាជ្ញាធរ ខៃត្តកំពត  
នៅ ថ្ងៃទី១៨ខៃមករា ឆ្នា ំ២០ ២ ២ 
បានសមៃច ដុត បំផ្លាញ ចោល 
នូ វផលិតផល គៃឿង សមុទៃ ចំនួ ន 
៦,១តោន ក្នងុចំណោម ផលិត - 
ផល គៃឿង សមុទៃ ១២តោន 
ដៃល នាំចូល ពី បៃទៃស វៀត- 
ណ ម ដោយ គា្មាន លិខិត អនុ - 
ញ្ញាត និង កៃយពី រកឃើញ 
មាន ផ្ទុក នូវ សរ ធាតុគីមី ដៃល 
បង្ក គៃះថា្នាក់ ដល់សុខភាព ។ 

លោក ង៉ៃត សវឿន បៃធាន 
ចៃកទា្វារពៃដំៃន អន្តរជត ិពៃក- 
ចាក បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
បងា្គា  និង គៃឿង សមុទៃ សរុប 
បៃមាណ១២តោន តៃូវបាន 
កមា្លាងំ សមត្ថកិច្ច ជំនាញ  បង្កៃ ប  
ចាប់បាន កាលពី យប់ ថ្ងៃទី១៦ 
និង ពៃឹក ថ្ងៃទី ១៧ ខៃមករា 
បនា្ទាប់ពី រកឃើញ មាន ផ្ទុក នូវ 
សរធាតុ ចាហួយ និង សរ - 
ធាតុគីមី មួយចំនួនទៀត ដៃល 

បង្ក ផល ប៉ះពាល ់ដល ់សខុភាព 
អ្នក បរិភោគ។ 

លោក សវឿន  បាន ថ្លៃងថា៖ 
«ផ លិត ផល គៃឿង សមុទៃ 
ដៃល រួមមាន បងា្គា កា្ដាម មឹក 
អយ ស្ទ័ រ និង កៃង ឈាម សរុប 
ចំនួន៣៦៤កៃសមាន ទម្ងន់ ៦, ១  
តោន ក្នុងចំណោម ផលិតផល 
គៃឿង សមុទៃ សរុប ចំនួន ៦១ ០ 
កៃសឬ មាន ទម្ងន់ សរុប បៃមា ណ 
១២ តោ ន  ដៃលមាន ផ្ទុក នូវ 
សរ ធាតុគីមី[មៃសៅចា ហួយ] និ ង   
សរ ធាតុគីមី ផៃសំ សំយោគ មួយ 
ចនំនួទៀត តៃវូបាន ដតុបផំ្លាញ 
ចោល នៅ រសៀល ថ្ងៃទី១៨ 
ខៃមករា »។ 

បើតាម លោក សវឿន ផលិត - 
ផល គៃឿង សមទុៃ បៃមាណ ជតិ 
៦តោន ទៀត ដៃល គា្មាន ផ្ទុក នូវ 
សរ ធាតគុមី ីពលុឬមៃស៉ៅ ចា ហយួ 
ដើមៃបី ក្លៃងបន្លំ ភ្នៃកជញ្ជីង និង 
ដៃល តៃវូបាន រកឃើញថា មាន 
ការ នំាចូល ពី បៃទៃស វៀត ណ ម 
ដោយ គា្មាន លិខិតអនុញ្ញាតពី ម ន្តៃ ី

ជំនាញ ពាក់ព័ន្ធ នោះតៃូវ បា   ន 
បញ្ជនូទៅ ឱៃយ មន្តៃរីដ្ឋបាល ជល- 
ផ លដើមៃបី ធ្វើការ ផក ពិ ន័យ អន្ត រ - 
ការណ៍ ទៅតាម នីតិវិធី ចៃបាប់ ។

ជុំវិញ ករណីនៃះ លោក ស 
សូ រិ ន បៃធាន មន្ទ ីរកសិកម្ម រុកា្ខា - 
បៃមាញ់ និង នៃសទ ខៃត្ត កំពត  

បាន បៃប់ ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ថាផលិ ត  - 
ផល គៃឿង សមុទៃ បៃមាណ 
៣៤៦កៃស និង មាន ទម្ងន់ 
បៃមាណ ជិត៦តោន ដៃល រក-
ឃើញ មនិមាន ជប ់ពាកព់ន័្ធ នវូ 
សរធាតុ គីមី ពុលឬមៃសៅ ចា ហួ យ  
ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះពាល់ ដល់ សុខ- 

ភា ព អ្នក បរិភោគនៃះ តៃូវ បាន 
ធ្វើ ការផកពិន័យ អន្តរការណ៍ 
តាមចៃបាប់ ស្ដីពី ជលផល។

លោក ស ូរ ិន  បាន បញ្ជាកថ់ា ៖ 
«យើង បាន ពិន័យ អន្តរការណ៍ 
ចំពោះ អ្នក នាំចូល នូវផលិត - 
ផល គៃឿង សមុទៃ ដៃល តៃូវ 

បាន នាំចូល ពី បៃទៃស វៀត-
ណម បៃមាណជិត៦តោន 
រមួមាន កា្ដាមបៃ  បងា្គា នងិ មកឹ 
ដោយ គា្មាន លិខិតអនុញ្ញាត នូវ 
ទឹកបៃក់ ជង៤លាន រៀល។ 
បៃក់ ពិន័យ ទាំងនៃះ តៃូវបាន 
ដក់បញ្ចូល ទៅក្នុង សួយ សរ 
របស់ រដ្ឋ»។

បើតាម លោក ស សូ រិ ន 
កៃពី ពិន័យ អន្តរការណ៍ មន្តៃី 
ជំនាញ រដ្ឋបាល ជលផលខៃត្ត 
កំពត បានធ្វើការ  អប់រំ ណៃនាំ 
ដល់ មា្ចាស់ អាជីវកម្ម និង អ្នក ដឹក - 
ជញ្ជូន ឱៃយ ធ្វើ កិច្ចសនៃយោ បញៃឈប់ 
ការនាំ ចូល នូវ ផលិតផល  
គៃឿង សមុទៃ ដោយ ខុសចៃបាប់ 
ឬ បៃើ លិខិតអនុញ្ញាត ការនាំ- 
ចូល ហួស សុពលភាព ដៃល 
បង្កឱៃយ មាន បញ្ហា បៃឈម លើ 
មុខ ជំនួញ អាជីវកម្ម។

យ៉ាងណក៏ដោយ ទំាង លោ ក 
ង៉ៃត សវឿននិង លោក ស សូ រិ ន 
មិនបាន បងា្ហាញ អំពី អត្ត សញ្ញា ណ 
អាជីវករ...តទៅទំព័រ ៥

លោកទៀ បាញ់ ជួបអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោកលឹម ចុក ហុ៊យ នាថ្ងេទី១៧មករា។ រូប Tea Banh's fb

សមត្ថកិច្ច ជំនាញ កំពុង តេតួ ពិនិតេយគេឿងសមុទេ នំា ចូល ពីវៀតណាម មាន ផ្ទកុ សរធាតុគីមី។ រូបថត សហ ការី

សមត្ថកិច្ចជំនាញាខេត្តាកំពតាាដុតបំផ្លាញគេឿងាសមុទេមានសរធាតុគីមីនំាចូលាពីវៀតណាមាា៦,១តោន
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វិទ្យាស្ថានត្ជោស្ន សធារណការ ប្កាសដាក់- 
ដំណើរការគម្ងកសងសមត្ថភាពថ្ទំាផ្លវូថ្នល់

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈ វិទៃយាស្ថាន តៃជោ- 
សៃន  សធារណការ  និង ដឹក-
ជញ្ជនូ  បៃកាស ដាក ់ដណំើរការ 
គមៃង កសង សមត្ថភាព 
ស្តីពី វិធី សសៃ្ត ថៃ ទាំ ផ្លូវ ថ្នល់ 
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ហៃដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ បៃកប ដោយ ចីរភាព 
សមៃប់ បៃទៃសកម្ពុជា  ឡាវ  
និង  វៀត ណាម  ដោយ រំពឹង ថា 
គមៃង នៃះ  នឹង ផ្ដល់ ឱកាស 
ដល់ បៃទៃស ទាំង៣  រួមគ្នា 
ចៃករំលៃក បទពិសោធ  ដើមៃបី 
ពងៃឹង សមត្ថភាព ក្នុង ការ-
បណ្ដុះ បណា្ដាល  និង ការ អនុវត្ត 
ការងារ ទៅវិញ ទៅ មក។

ការបៃកាស គមៃង កសង 
សមត្ថភាព ស្តពី ីវធិ ីសសៃ្ត ថៃទា ំ
ផ្លូវថ្នល់ នៃះ  តៃូវបាន ធ្វើឡើង 
នៅទី ស្ដីការ កៃសួង សធា-
រណការ  នងិ ដកឹជញ្ចនូ  កាលព ី
ថ្ងៃទី១៧  ខៃមករា  ដោយ មាន 
ការចូលរួម តាម បៃព័ន្ធ វីដៃអូ  ពី 
ចមា្ងាយ ផងដៃរ  ពី តំណាង- 
កៃសួង សធារណ ការ  និង 
ដឹកជញ្ជូន របស់ បៃទៃស ឡាវ  
និង វៀតណាម  ពៃមទាំង មន្តៃី- 
មន្ទីរ សធារណការ  និង ដឹក-
ជញ្ជូន រាជធានី -ខៃត្ត  និង ភាគី 
ពាក់ព័ន្ធ ជាចៃើន ទៀត។

ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ របស ់កៃសងួ- 
សធារណការ  បានឱៃយដឹងថា  
ពធិនីៃះ  បៃរព្ធ ឡើង ក្នងុ គោល- 
បណំង បៃកាស ជនូ សធារណ-
ជន ឱៃយ បានដឹង អំពី ការចាប់- 
ដំណើរការ  លើការអនុវត្ត 
គមៃង កសង សមត្ថភាព  
ស្ដីពី វិធីសស្តៃ ថៃទាំ ផ្លូវថ្នល់  
ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ព័ន្ធ បៃកប ដោយ ចីរភាព 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា  ឡាវ  
និងវៀតណាម។ 

កៃសួង  បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
« ពៃះ [នៃះ]  គជឺា គមៃង ផ្ដោត 
លើការ ពងៃឹង សមត្ថភាព ផ្នៃក- 
បច្ចៃកទៃស  មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ  និង 
កម្មករ ជ ំនាញ  តាមរយៈ កម្មវធិ-ី 
បណ្ដុះបណា្ដាល ថៃទាំ ផ្លូវថ្នល់  
ក្នុង ន័យ លើក កម្ពស់ គុណភាព 
ហៃដា្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ នៅ បណា្ដា- 
បៃទៃស កម្ពជុា  ឡាវ  វៀតណាម  
ក៏ដូចជា ដើមៃបី ផៃសព្វផៃសាយ អំពី 
សរៈ សំខាន់  នៃ ការថៃទាំ 
ផ្លូវថ្នល់ ជូន សធារណជ ន 
ឱៃយបាន ដឹង ផង ដៃរ»។

បើ តាម ទពំរ័ ហ្វៃសប៊កុ ដដៃល  
កម្មវិធី បណ្ដុះបណា្ដាល ថៃទាំ 
ផ្លូវថ្នល់ នៃះ  នឹង កា្លាយជា កម្មវិធី 
ដៃល បានរចនា ថ្មី  និង មាន តៃ 

មួយ គត់ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា។ 
នៃះ ជាកម្មវិធី សិកៃសា មួយ ដៃល 
មាន រចនាសម្ព័ន្ធ ល្អ  និង តៃូវ- 
បាន បង្កើត ឡើង  ដើមៃបី បំពាក់- 
បំប៉ន ដល់ សិកា្ខា កាម គោលដៅ 
មកព ីបៃទៃស ទាងំ៣ កម្ពជុា  ឡាវ  
វៀតណាម  ជាមួយ អ្នកជំនាញ  
បច្ចៃកទៃស ជាកល់ាក ់នងិ ទនំើប-  
កម្ម នៃ ការថៃទាំ ផ្លូវ ថ្នល់។

កម្មវិធី បណ្ដុះបណា្ដាល នៃះ 
នឹង ផ្ដល់ ជូន ដោយ បៃើ មធៃយា-
បាយ  និង វិធីសស្តៃ ផៃសៃងៗ គ្នា  
រួមមាន  ការបណ្ដុះ បណា្ដាល  
ដោយ ផ្ទាល់  និង បៃយោល   
តាមកម្មវិធី អនឡាញ  សិកា្ខា- 
សលា  ការអនុវត្ត ជាក់ស្ដៃង 
នៅតាម ការដា្ឋាន  និង លំហាត់  
ដើមៃបី ធានា ថា  សកិា្ខាកាម គោល-
ដៅ មកព ីបៃទៃស ទាងំ៣  កម្ពជុា  
ឡាវ  និងវៀតណាម  នឹង អាច 
ទទលួបាន អត្ថបៃយោជន ៍ចៃើន 
បំផុត ពី កម្មវិធី បណ្ដុះ បណា្ដាល 
នៃះ។ ជាពសិៃស ការបៃើ បៃស ់
បៃព័ន្ធ គៃប់គៃង ការសិកៃសា  នឹង 
ជួយ សិកា្ខាកាម ឱៃយ ទទួលបាន 
អត្ថបៃយោជន៍  នៃ ការបណ្ដុះ- 
បណា្ដាល ពី កន្លៃង  ដៃល ពួកគៃ 
រស់នៅ ផ្ទាល់។ 

លោក ហឿន សនំៀង  នាយក- 
វិទៃយាស្ថាន តៃជោ សៃន  សធា-
រណការ  និង ដឹកជញ្ជូន បាន-  
លើកឡើង ថា  កិច្ចខិតខំ យ៉ាង 
ស សៃកសសៃំ ឥត ទំនៃរ ដៃ 
ក្នុង  ការស្ថាបនា  និង កៃលម្អ 
ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់  នៃ 
ការដកឹជញ្ជនូ ក្នងុ ដៃនដ ី នៃ ពៃះ- 
រា ជា ណាចកៃ កម្ពុជា  គឺជា សរ-
សៃ ឈាម ដស៏ខំាន ់ ដើមៃប ីបមៃើ 
ដល់ សកម្មភាព សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ ។ 

លោក បានថ្លៃងថា ៖«កិច្ច- 
ខិតខំ បៃឹង បៃង នៃះ  ក៏បាន- 

លើកឡើង អំពី បំណង បៃថា្នា  
របស់ ថា្នាក់ដឹកនាំ  ដៃល ចង់ឱៃយ 
កូនខ្មៃរ ជំនាន់ នៃះ  និង ជំនាន់ 
កៃយៗ ទៀត ចៃះ សងសង់ 
ផ្លូវ-ថ្នល់  ស្ពាន  ហៃដា្ឋា រចនា- 
សម្ពន័្ធ សធារណៈ  ដោយ ខ្លនួ ឯង  
បៃកប ដោយ គុណភាព  ដើមៃបី 
លើក កម្ពស់ ការអភិវឌៃឍ វិស័យ- 
ដឹកជញ្ជូន  និង ភ័ស្តុភារ កម្ម 
ឱៃយកានត់ៃ មាន បៃសទិ្ធភាព ខ្ពស ់
ជូន ជាតិ មាតុ ភូមិ»។

លោក សៃី  ឥម នីថារា៉ា  រដ្ឋលៃ-
ខាធិការ កៃសួង សធារណការ  
និង ដឹកជញ្ជូន  បាននិយយថា  
នៃះ គឺជា ភាពជោគជ័យ មួយ 
របស់ វិទៃយាស្ថាន តៃជោសៃន-  
សធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន  
ដៃល ទទួលបាន ជំនួយ ពី មូល- 
នធិ ិ កចិ្ចសហ បៃតបិត្តកិារ មៃគង្គ- 
កូរ៉ៃ  ក្នុង ការកសង សមត្ថភាព 
អ្នកបច្ចៃកទៃស  មន្តៃី ពាក់ព័ន្ធ  និង 
កម្មករ សំណង់  តាមរយៈ កម្ម វិធី- 
បណ្ដុះបណា្ដាល ថៃ ទាំ ផ្លូវ ថ្នល់ ។ 

លោកសៃី បានបញ្ជាក់ថា  
ការបណ្ដុះបណា្ដាល នៃះ  បាន- 
ចលូរមួ លើក កម្ពស ់ហៃដា្ឋារចនា- 
សម្ព័ន្ធ  បៃកប ដោយ ចីរភាព 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា។ កម្ម-
វិធីនៃគមៃង  នៃះ  នឹង ចួលរួម 
ផ្ដល់ នូវ ឱកាស  មិនមៃន តៃ 
សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា នោះ ទៃ  
ប៉ុន្តៃ បាន ផ្ដល់ ឱកាស ដល់ 
បៃទៃស វៀតណាម  នងិ បៃទៃស 
ឡាវ  ដើមៃបី ពងៃឹង សមត្ថភាព  
និង ការចៃក រំលៃក បទពិសោធ  
នៃ ការវាយ តម្លៃ តមៃវូការ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល  ការអភិវឌៃឍ កម្មវិធី- 
បណ្ដុះបណា្ដាល  ការផ្លាស់ប្ដូរ 
ទសៃសនកិច្ច សិកៃសា  ក្នុងពៃល 
អនុវត្ត ការងារ ទៅវិញ ទៅ មក 
ជាដើម។

លោកសៃ ីនថីារា៉ា  បាន សម្តៃង 
នវូការដងឹគណុ ថា ៖«សមូ ថ្លៃង 
អំណរគុណ យ៉ាង ជៃលជៃ 
ផងដៃរ ដល់ មូលនិធិ គមៃង- 
កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ មៃគង្គ - 
កូរ៉ៃ  (MKCF)  និង វិទៃយាស្ថាន- 
មៃគង្គ  ដៃលបាន វាយតម្លៃ 
បៃកប ដោយ សុកៃឹតភាព  និង 
បានជៃើសរីស គមៃង ស្នើ សុំ 
របស់ វិទៃយាស្ថាន តៃជោសៃន-  
សធារណការ  និង ដឹកជញ្ជូន 
នៃះ ឡើង  និង បាន សម្តៃង នូវ 
ការគំទៃ យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង 
ចំពោះ គំនិត ផ្តួចផ្តើម ដ៏មាន 
គុណ បៃយោជន៍ នៃះ»។

លោកសៃី  ក៏បាន ស្នើដល់ 
គៃប់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់ 
សហការ  នងិ ចលូរមួ ផ្តល ់ធាត-ុ 
ចលូ ឱៃយបាន ផលុផសុ  ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា ឱៃយ ការអនុវត្ត គមៃង នៃះ 
ទទួលបាន ជោគជ័យ  និង បៃ-
កប ដោយ ផ្លៃផ្កា  សមៃប់ នា 
ពៃល អនាគត  និង បានបងា្ហាញ 
នូវ ក្តី សងៃឃឹម យ៉ាង មុត មាំ ថា  
កិច្ចសហ បៃតិបត្តិការ នៃះ នឹង 
ជួយ ពងៃឹង ដល់ ការគៃប់គៃង 
បៃព័ន្ធ ថៃទាំ ផ្លូវ ថ្នល់ នៅ កម្ពុជា 
កាន់តៃ មាន បៃសិទ្ធភាព។

សូម ជមៃបដៃរថា  គមៃង- 
កសង សមត្ថភាព ស្តីពី វិធី- 
សសៃ្ត  ថៃទាំ ផ្លូវ ថ្នល់នៃះ  តៃូវ-
បាន អនវុត្ត  ដោយ នាយកដា្ឋាន- 
បណ្ដុះបណា្ដាល និង វិកៃឹតការ 
នៃ វិទៃយាស្ថាន តៃជោ  សៃន-  
សធារណការ  និង ដឹក ជញ្ជូន  
ដៃល ទទួលបាន ការអនុម័ត 
ថវិកា ពី មូលនិធិ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ 
កិច្ច សហ បៃតិ បត្ដិការ មៃគង្គ- 
សធារណ រដ្ឋកូរ៉ៃ  (MKCF)  
តាមរយៈ វិទៃយាស្ថាន មៃគង្គ 
សមៃប់ រយៈពៃល ១៨ខៃ៕

មន្តេកីេសួងសាធារណការ ដំណើរការគមេងកសាងសមត្ថភាពថេទំាផ្លវូថ្នល់ ពីថ្ងេទី១៧ មករា។ រូប វិទៃយានស្ថានតៃជោសៃនសធារណការ

សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ ខ្ត្ត កំពត  ដុត 
បំផ្លាញ គ្ឿង សមុទ្ នំាចូល ...

តពីទំព័រ  ៤...ដៃល បាន ធ្វើ- 
ការ នាំ  ចូល ផលិតផល គៃឿង- 
សមុទៃ ពី បៃទៃស វៀតណាម 
ដោយ គ្មាន ការអនុញ្ញាត នោះ 
ដើមៃបី ឱៃយ សធារណជន បាន 
ដឹង  នោះទៃ ដោយ អះអាងថា 
កំហុសឆ្គង ទាំង នោះ មិន មៃន 
ជា  ចៃតនា របស់ ពាណិជ្ជករ ខ្មៃរ 
នោះទៃ។

ដូចគ្នានៃះដៃរ លោក សុទ្ធ 
ណា រឿន បៃធាន សខា ការ- 
ពារអ្នកបៃើបៃស់  និង កិច្ច ការ 
បៃកតួបៃជៃង  (ក.ប.ប) ខៃត្ត- 
កពំត បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
តាម ការបំភ្លឺ របស់ អ្នកបើកបរ 
និងមា្ចាស់ ទំនិញ ផលិតផល 
គៃឿ ងសមុទៃ ទាំងនោះ ពួកគៃ 
មិនបាន ចាក់ ប ញ្ចូល នូវ សរ- 
ធាតុ  គីមី ឬ មៃសៅចា ហួយ ដៃល 
អាច បង្ក ផលប៉ះពាល់ ដល់  
សខុ  ភាព អ្នក បរភិោគ នោះទៃ។ 
ពួកគៃ បាន សរភាពថា ពួកគៃ 
មិនមាន ការយល់ដឹង អំពី វិធី - 
សស្តៃ នៃ ការ ការបៃើបៃស់ នូវ 
សរ ធាតុគីមី ផៃសំ ឬការចាក់  
ប ញ្ចូល នូវ សរធាតុ ចា ហួយ 
នោះ ទៅក្នងុ បងា្គា ឬគៃឿង សមុ ទៃ 
ផៃសៃងទៀត ដើមៃបី រកៃសា ពណ៌- 

សមៃបុរឬបង្កើន ភ្នៃកជញ្ជងី នោះ- 
ទៃ ។ លោក ណា រឿន បញ្ជាក់ថា ៖  
«តាម ការអះអាង របស់ ពា ណិ - 
ជ្ជករ ខ្មៃរ ដៃល នាំចូល ផលិត - 
ផល គៃឿង សមុទៃ ពី បៃទៃស 
វៀតណាម  ដៃល សមត្ថកិច្ច 
ជំនាញ យើង បង្កៃបបាន វិធី - 
ស ស្តៃ ដ៏ អាកៃក់ ទាំងនោះ គឺ 
បៃជា នៃសទ និងពាណិជ្ជករ- 
វៀតណាម ទៃជា អ្នកបៃពៃតឹ្តម ិន  
មៃនជា កំហុសឬជា ចៃត នា  រប ស់  
ពាណិជ្ជករ ខ្មៃរ នោះ ឡើយ »។

បើតាម លោក ណា រឿន មៃសៅ- 
ចា ហួយ និងសរធាតុ គីមី ផៃសំ 
សមៃប់ រកៃសា ពណ៌ សមៃបុរ នូវ 
ផលិតផល គៃឿ ងសមុទៃ ទំាង នោះ 
ឱៃយមើលទៅ សៃស់ថា្លា ដូច ទើប 
នៃសទ  ឬ ចាប់បានថ្មីៗនោះ 
មាន បង្កប់ នូវ បៃភៃទ បាក់តៃរី 
មួយចំនួន ដៃល អាច បង្ក ជា 
ហានិភ័យ ជាចៃើន   ទៅ ដល់ 
សុខ ភាព  របស់ អ្នក បរិភោគ 
ដូចជា ប៉ះ ពាល់ ដល់បៃព័ន្ធ 
រំលាយ អាហារ ប៉ះពាល់ ថ្លើម 
នងិបង្ក ជា រោគសញ្ញា ធ្វើ ឱៃយ ពលុ 
ចំណី អាហារ ដូចជាធ្វើ ឱៃយ ក្អួត- 
ចង្អោរ ឈឺកៃបាល ចុកពោះ និង 
រាករូស ជាដើម៕



តពីទំព័រ១...នៅក្នងុរយៈពេល
២ឆ្នាកំន្លងទៅនេះបេទេសនីមួយៗ 
បានបេកាន់យកវិធានការដោយ-
ឡេកៗពគី្នាពេះវាជាតមេវូការ
នៅក្នុងស្ថានភាពនាពេលនោះ
ដើមេបីទប់ស្កាត់នូវការឆ្លងរាត-
តេបាតនេជងំឺកវូដីនៅក្នងុបេទេស
របស់ខ្លនួរាប់ទាងំការបទិពេដំេន
ទាំងពេំដេនទឹកអាកាសនិង
ពេំដេនគោកផងដេរ។លោក
បន្ថេមថាករណីបេបនេះបាន
កើតឡើងក្នងុកេបខណ័្ឌបេទេស
ជាចេើននៅក្នងុពភិពលោករាប់
ទាងំបេទេសក្នងុអាស៊ានផងដេរ
ហើយស្ថានភាពបេបនេះបាន
ធ្វើឱេយប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាងំជាមយួ
នឹងការសមេួលពាណិជ្ជកម្ម
ទេសចរណ៍ជាពិសេសរបៀប
នេការធ្វើដំណើរក្នុងកេបខ័ណ្ឌ
អាស៊ានផងដេរ។
លោកនាយករដ្ឋមនេ្តី ក៏បាន

បញ្ជាក់ផងដេរថាដំណាក់កាល
មុនជាដំណាក់កាលដេលមិនទាន់
មានវា៉ាក់សងំប៉នុ្តេដណំាក់កាល
បច្ចបុេបន្ននេះជាដណំាក់កាលនេ
ការចាក់វា៉ាក់សំង ដេលឈាន
ទៅដល់ការទទួលស្គាល់គ្នាពី
ការចាក់វា៉ាក់សំងដូចដេលកម្ពុជា

បានកំពុងអនុវត្ត។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«សមេប់

អ្នកដេលបានចាក់វា៉ាក់សំងកូវីដ-
១៩ដូសមូលដ្ឋានរួចហើយគេន់-
តេធ្វើតេស្តរហ័សតេឹមតេ១៥ឬ
២០នាទីប៉ុណ្ណោះអ្នកនោះអាច
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាក៏បាន
ដេលនេះជាការជយួកាត់បន្ថយ
ការលំបាកក្នងុការធ្វើដំណើររបស់
បេជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ាន»។
ជាមួយគ្នាេនះលោកហ៊ុន

សេនក៏បានកោតសរសើរចំពោះ
បេទេសថេ ដេលបានអនុវត្ត
ជាមយួនងឹបេទេសកម្ពជុាដេល
បេជាជនកម្ពុជាចាកចេញទៅ
បេទេសថេដោយមនិតមេវូឱេយធ្វើ
ចត្តាឡីស័កហើយបេជាជនថេ
មកបេទេសកម្ពជុាក៏មិនមានការ-
ធ្វើចត្តាឡសីក័ដចូគ្នាដេរហើយ
កម្ពជុាក៏បានបើកកេបខ័ណ្ឌទូទំាង
ពិភពលោក ដោយមិនតមេូវឱេយ
មានការធ្វើចត្តាឡីស័កសមេប់
អ្នកចាក់វា៉ាក់សងំដសូមលូដ្ឋាន
ពេញលេញផងដេរ។
លោកមានបេសសន៍ថា ៖

«សមេប់អ្នកដេលមិនបានចាក់-
វា៉ាក់សំងកូវីដ១៩កម្ពុជាតមេូវ
ឱេយធ្វើចត្តាឡីស័ក។វាមិនមេនជា

ទណ្ឌកម្មសមេប់អ្នកមិនបាន
ចាក់វា៉ាក់សំងនោះទេក៏ប៉ុន្តេ
យើងមានតមេវូការការពារបេជា-
ពលរដ្ឋទាំងបេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ទាំងបេជាពលរដ្ឋក្នុងកេបខ័ណ្ឌ
អាស៊ាន»។លោកថ្លេងថាអស់
រយៈពេល២ឆ្នាមំកហើយដេល
វិបត្តិកូវីដ១៩បានជះឥទ្ធិពល
យ៉ាងអាកេក់មកលើសង្គម
សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសវិស័យ
ទេសចរណ៍ដេលធ្វើឱេយធា្លាក់ចុះ
យ៉ាងគំហុកនេភ្ញៀវទេសចរ
ទាងំក្នងុបេទេសតបំន់កដ៏ចូជា
សកលលោកទាំងមូល។
វិបត្តិនេះពិតជាតេវូធ្វើឱេយវិស័យ

ទេសចរណ៍ដើរថយកេយហើយ
ថា្នាក់ដកឹនាទំេសចរណទ៍ាងំផ្នេក
រដ្ឋឯកជននងិសហគមន៍អន្តរ-
ជាតិតេវូគិតគូរឡើងវិញនូវនយោ-
បាយអភវិឌេឍន៍កដ៏ចូជាផេនការ
អភិវឌេឍន៍ មូលធនមនុសេស ក្នុង
វសិយ័ទេសចរណ៍ក្នងុបរបិទនេ
ការរស់នៅជាមួយកូវីដ១៩តម
គន្លងបេកេតីភាពថ្មី ក៏ដូចជាបរិ-
បទកេយវិបត្តិនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកហ៊នុសេនបញ្ជាក់ថា៖

«(ការងារនេះធ្វើឡើង)ក្នងុស្មារតី
បន្តពងេីកទំនាក់ទំនងអាស៊ាន

កាន់តេបេសើរឡើងក៏ដូចជាកិច្ច-
ខិតខំបេងឹបេងអភិវឌេឍន៍ទេស-
ចរណ៍អាស៊ានឆ្ពោះទៅអនាគត
សេបតមបេធានបទអាស៊ាន
សហគមន៍សន្តិភាពនិងវាសនា
តេ១ និងឈរលើទសេសនវិស័យ
ការគិតពីបេជាជនគិតពីសេដ្ឋ-
កិច្ចគិតពីអនាគត»។
ការបើកដំណើរការសង្គម

សេដ្ឋកិច្ចពេញលេញជាបណ្តើរៗ 
ឡើងវិញតេូវបានវាយតម្លេថា
ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបនា្ទាន់
និងតេូវសេបតមគន្លងបេកេតី-
ភាពថ្មីសមេប់បេទេសទំាង-
អស់ក្នងុអាស៊ាន។
លោកបន្តទៀតថាផេនការស្តារ

វិស័យទេសចរណ៍អាស៊ានកេយ
វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩នឹងកា្លាយជា
គន្លឹះយុទ្ធសសេ្ត ដ៏សំខន់
សមេប់ការបើកឱេយដំណើរការ
ឡើងវិញជាបណ្តើរៗនិងការ-
ទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ
ដោយឈរលើគោលការណ៍
រកេសាបាននូវតុលេយភាពរវាង
សកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិង
ធានាសុវត្ថិភាពសុខភាពសធា-
រណៈ។លោកមានបេសសន៍
បន្តថា៖«ខ្ញុំសូមគំទេទាំងសេុង
នូវគំនិតផ្តចួផ្តើមបើកទេសចរណ៍
ផ្ទេក្នងុអាស៊ានក៏ដូចជាបើកតំបន់
ទាំងមូលដើមេបីទទួលស្វាគមន៍
ទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញ»។

លោកថាក្នុងនាមកម្ពុជាជា
បេធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២
លោកសូមគំទេរដ្ឋមនេ្តទីេស-
ចរណ៍អាស៊ានឱេយពិភាកេសានិង
ឯកភាពគ្នាបេកាសបើកទេសចរ-
ណ៍អាស៊ានឡើងវិញ។
ទាក់ទងទៅនងឹបញ្ហាបេទេស

មីយ៉ាន់មា៉ាលោកហ៊ុនសេន
ថ្លេងថា៖«កចិ្ចការរបស់អាស៊ាន
ឆ្នាំ២០២២មិនមេនមានតេ
បញ្ហាមីយ៉ាន់មា៉ាតេមួយនោះទេ
ដូចដេលអ្នកទំាងឡាយបាន
និយយយ៉ាងចេើនក្នងុរយៈពេល
បេមាណជិត៣អាទិតេយនេះ។
ខ្ញុំសុំនិយយថាយើងមានកិច្ច-
ការជាចេើនដេលតេូវធ្វើកេពី
រឿងមីយ៉ាន់មា៉ាហើយអាស៊ាន
មិនមេនជាចំណាប់ខ្មាងំនេបញ្ហា
របស់មីយ៉ាន់មា៉ានោះទេ។នេះ
ជាការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីដ៏សង្ខេប
ដើមេបីចង្អុលបងា្ហាញទិសទៅលើ
អ្នកតមដនសភាពការណ៍ទំាង-
ឡាយសមេប់ការគិតគូររបស់
យើងនៅក្នងុកេបខ័ណ្ឌតំបន់»។
លោកថ្លេងថា របៀបវារៈនេ

កិច្ចការអាស៊ានមិនមេនមាន
បញ្ហាតេមួយនោះទេ គឺមាន
បញ្ហាចេើនដេលតេវូដោះសេយ
ដោយរាប់ទាំងការធ្វើយ៉ាងម៉េច
ឱេយទេសចរណ៍រស់ឡើងវិញនៅ
ក្នុងបរិបទនេជំងឺកូវីដ១៩៕

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ងេពុធទី១៩ែខមករាឆ្នាំ២០២២ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

ក្រមុការងារចំពោះកិច្ច  បន្ថ្រមការ ច្រក ចាយ 
ឱសថព្រយាបាលជំងឺកូវីដ មូ៉លណាទ្រសីទៅតាម ខ្រត្ត 
មុំគន្ធា

ភ្នំពេញៈដើមេបីផ្តល់ភាព-
ងាយសេួលដល់បេជាពលរដ្ឋ
ដេលរស់នៅតមបណា្តាខេត្ត
កេុមការងារចំពោះកិច្ចគេប់-
គេងបេងចេកនិងផ្គត់ផ្គង់
ឱសថយុទ្ធសស្តេសមេប់
បេយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩នេ
កេសួងបេសណីយ៍នងិទរូគម-
នាគមន៍បានបន្ថេមការចេក-
ចាយឱសថពេយាបាលជំងឺកូវីដ-
១៩ម៉ូលណាទេីស(Mol-
nupiravir Capsules
200mg)នៅសខបេសណីយ៍
កម្ពុជានៅតមបណា្តាខេត្តចាប់
ពីថ្ងេទ១ី៩ខេមករាឆ្នា២ំ០២២
តទៅ។
យោងតមសេចក្តជូីនដំណឹង

របស់កេសួងបេសណីយ៍នៅ
ថ្ងេទី១៨ខេមករា បានឱេយដឹង
ថាដើមេបីបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់
ការឆ្លងរាលដលនេជំងឺកូវីដ-
១៩ឱេយបានទាន់ពេលវេលា
និងបង្កើតបាននូវភាពស៊ាំ
សហគមន៍រឹងមាំពិតបេកដ
មួយក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ

រាតតេបាតសកលកូវីដ១៩
កេុមការងារបាននិងកំពុង
ចេកចាយឱសថម៉ូលណាទេីស
នៅទីស្តកីារកេសួងបេសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍។
កេសួងបានបន្តថាជាមួយ

គ្នានេះដើមេបីផ្តល់ភាពងាយ-
សេលួដល់សធារណជនដេល
រស់នៅតមបណា្តាខេត្តកេុម-
ការងារនងឹបន្ថេមការចេកចាយ
ឱសថនេះនៅសខបេសណីយ៍
កម្ពុជានៅតមខេត្ត ក្នុងតម្លេ
៥៥ដលុា្លារអាមេរកិក្នងុ១ដូស
ដេល១ដូសស្មើនឹង១កំប៉ុង
មានចំនួន៤០គេប់។
សេចក្តីជូនដំណឹង របស់

កេសួងបេសណីយ៍និងទូរគ-
មនាគមន៍បានបញ្ជាក់ថា ៖
«ការលក់ឱសថនេះនឹងចាប់-
ផ្តើមពីថ្ងេពុធទី១៩ខេមករា
ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅជូន
មន្ទរីពេទេយឯកជនគ្លនិីកឱសថ-
ស្ថានឱសថស្ថានរងនិងស-
ធារណជនតមលក្ខខណ្ឌ
ផេសេងៗគ្នាដូចជាបុគ្គលមា្នាក់
មានសិទ្ធិបញ្ជាទិញពី៥ដល់
១០ដូសក្នុង១ដង»។

សមេប់មន្ទីរពេទេយឯកជន
គ្លីនិកឱសថស្ថាននិងឱសថ-
ស្ថានរងមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញ
ពី១០ដល់២០០ដូសក្នងុ១ដង
ប៉ុន្តេតេូវមានលិខិតអនុញ្ញាត
បើកអាជីវកម្មហើយអាចលក់
បន្តមិនលើសពី៦៥ដុលា្លារ
អាមេរិកក្នុង១ដូស។
កេសួងបានបន្តថា៖«ដូច-

នេះមន្ទីរពេទេយឯកជនគ្លីនិក
ឱសថស្ថានឱសថស្ថានរង
និងសធារណជនអាចបញ្ជា-
ទិញឱសថម៉ូលណាទេីស
(Molnupiravir Capsules
200mg)ដោយផ្ទាល់នៅ
ទីស្តីការកេសួងបេសណីយ៍
និងទូរគមនាគមន៍ឬសខ
បេសណីយ៍កម្ពុជានៅតម
ខេត្ត»។
បើតមកេសួងបេសណីយ៍

ឱសថម៉ូលណាទេីស(Mol-
nupiravir Capsules
200mg)គឺបេើសមេប់ពេយា-
បាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចាប់ពី
កមេិតសេលដល់មធេយមចំពោះ
មនុសេសពេញវ័យអាយុចាប់ពី
១៨ឆ្នាំឡើង៕

លោកហុ៊ន ស្រន ចង់ ឱ្រយ ...

អ្នកចូលរួមនៅក្នងុពិធីបើកវេទិកទេសចរណ៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២២
កលពីយប់មិញ។រូបថតហេងជីវ័ន
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អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល១០០ស្ថាប័នស្នើរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធថ្នាជំក់

តពីទំព័រ១...នៅតៃ បន្ត កើត 
មាន ញឹក ញាប ់។ ជាក ់ស្តៃង គតិ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី១  ខៃមករា ដល់ 
ថ្ងៃ១៧ ខៃមករា  ឆ្នា២ំ០២២ 
មាន គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍កើត 
ឡើង ចំនួន ១៨៥ លើក  បណ្តាល 
ឱៃយ មាន អ្ន កស្លាប់  ១០១ នាក់ 
[ក្នងុ នោះ អ្នក ជិះមូ៉តូ ស្លាប់ ៨១  
នាក់ អ្នក មិន ពាក់ មួកសុវត្ថ ិភាព 
ចំនួន ៤៩ នាក់] រីឯ អ្នក របួស  
ធ្ងន់ មាន ១៥៦ នាក់ និង អ្នក របសួ 
សៃល មាន ៨១នាក់។ 

លោកសៃ ីថ្លៃងថ៖ «ក្នងុនាម 
គណៈកមា្មាធកិា រ ជាត ិសវុត្ថភិាព 
ចរាចរ ណ៍ផ្លវូគោកខ្ញុ ំសូម អំពាវ- 
នាវ និង សូម សំពះអង្វរ ដល់ អ្នក- 
បៃើបៃស់ ផ្លូវ ទាំងអស់ មៃត្តា 
បៃុងបៃយ័ត្ន ដោយ គោរព តម 
បទដ្ឋាន សុវត្ថិភាព ចរាចរ ណ៍ 
ដៃល មានចៃង ក្នុង ចៃបាប់ ស្តីពី 
ចរាចរ ណ៍គឺ មិន បើក លើស លៃបឿន  
កំណត់ មិន ពិស គៃឿង សៃវឹង 
បើ នឹងតៃូវ បើកបរ គោរព សិទ្ធិ- 

អាទ ិភាព មនិ បត ់ឬ វ៉ា ជៃង ទាងំ 
បៃថយុ បៃថន  តៃវូ បៃកាន ់ស្តា-ំ 
ជា និច្ច គោរព គន្លង ចរាចរ ណ៍ 
និង សូម ពាក់ មួក សុវត្ថ ិភាព ទំាង- 
អស់ គ្នា ពៃល ជិះ ម៉ូតូ ជា ដើម» ។  

លោកគឹម បញ្ញា នាយក- 
អង្គការ មូល និធិ បង្ការ របួស អាសីុ 
ថ្លៃង នៅ ថ្ងៃទី ១៧  ខៃមករា ថ 
លោក មនិទាន ់បាន ពនិតិៃយ តម- 
ដន  ករណ ីគៃះ ថ្នាក ់ចរា ចរណ ៍
ដៃល កើត ឡើង ក្នងុ  អឡំងុ ពាក-់ 
កណ្តាល ខៃ មករា  ឆ្នា ំ នៃះ ទៃ  បុ៉ន្តៃ 
ជារួម លោក កត់ សមា្គាល់ ឃើញ 
ថ  នៅ ពៃល ចាប់ ផ្តើម បើកដំណើរ - 
ការ បៃទៃស ឡើង វិញ ធម្មត  
ឃើញ ថ  ចំនួន អ្នក រង គៃះ ទំាង- 
ស្លាប់  និង របួស ក្នងុ របាយ ការណ៍ 
បៃចាំ ថ្ងៃ មាន ចៃើន  ជា ពិសៃស 
នៅ ពៃល ចូល ឆ្នា ំសកល តៃ ម្តង ។ 

លោក នាយក អង្គការ មូល- 
នធិ ិបង្ការ របសួ អាសុ ីលើក ឡើង 
ថ ដើមៃប ីកៃបៃ ឥរយិាបថ របស ់
បៃជា ពលរដ្ឋ ឱៃយ មក គោរព ចៃបាប់- 

ចរា ចរណ៍ គឺ តៃវូការ មាន វិធាន ការ 
ចំនួន ២ ទី១ គឺ អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ដៃល តៃូវ បញ្ជៃប  ការអប់រំ នៅ 
តម ស លា រៀន ពី បឋម សិកៃសា 
រហូត ដល់ វិទៃយា ល័យ និង ទី ២គឺ 
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ។ 

លោក  បញ្ញា  បៃប ់ថ  កន្លង- 
មក  អង្គការ របស់ លោក  បាន 
អប់រំ ផៃសព្វ ផៃសាយ ចៃើនដល់ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ កៃមុ គោល ដៅ។ជា មយួ 
គ្នា នោះ  កៃមុ អង្គការ សង្គម សុវីលិ 
ក ៏បានស្នើ ឱៃយ សមត្ថ កចិ្ច ពាក ់ព ័ន្ធ 

ដក់ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ជា អាទិ ភាព  
បំផុត  ពៃះ នៅ ពៃល អាជា្ញា ធរ 
រតឹបន្ដងឹ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់គ ឺចនំនួ 
អ្នក ស្លាប់ អ្នករបួស មាន ការ ថយ- 
ចុះ ចៃើន  បើ បៃៀប ធៀប នៅក្នងុ 
បណ្តា ឆ្នាំ កន្លង ទៅ។ ឧទា- 
ហរណ៍ ដូច ជា  ឆ្នា ំ២០១៩ ធៀប 
នងឹ ឆ្នា ំ២០២០  ដៃល ២០១៩ មាន 
គៃះ ថ្នាក់ រហូត ដល់ ជាង២ ១៣០  
នាក់ ចំណៃក ឆ្នាំ ២០២០  មាន 
តៃ ជាង ១ ៦៤០ នាកប់៉ណុ្ណោះ។  
    លោក ថ្លៃង ថ៖ «ដោយ សរ 

ឥឡូវនៃះ  គឺ កៀក ពៃល ចូល ឆ្នាំ- 
បៃពៃណី ជន ជាតិ ចិន ដៃល នឹង 
មក ដល់ នៅ ចុងខៃ មករា នៃះ 
អី៊ចឹង សំុ ឱៃយ អាជា្ញា ធរ ធ្វើ ការ ពងៃងឹ 
ការអនុវត្ត ចៃបាប់  ទោះបី ក្នុង 
អំឡុង ពៃល ហ្នឹង ក៏ ដោយ  និង 
សុំ ឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ យើង កុំ គិត 
ថ ការ រតឹ បន្តងឹ ការ អនវុត្ត ចៃបាប ់
ជាការ ចង់ បាន បៃយោ ជន៍ អ្វ ីនោះ 
តៃូវ មើល ឃើញ ថ  អា ហ្នឹង ជា 
ការ បង្ការ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍ 
ដៃល អាច កើត មាន ឡើង» ។ 

លោក សៃី  មឹន  មាណវី បាន 
គសូ បញ្ជក ់ថ ការអន ុវត្ត ចៃបាប ់
មិនតៃវូ បាន បន្ធ ូរបន្ថយ ឡើយ  
បុ៉ន្តៃ ទោះប ីជា ស្ថា បន័ រាជរ ដ្ឋាភ-ិ 
បាល បាន ខិត ខំ ទំាង ការ រឹត បន្តងឹ  
ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ពៃម ទាំង អប់រំ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ យា៉ាង ណក៏ ដោយ 
ក៏ គៃះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នៅ តៃ 
បន្ត កើត មាន។ លោកសៃ ីថ បើ 
មិន មាន ការចូលរួម ពី បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ផ្ទាល់ ដៃលជា អ្នក បៃើ បៃស់ 
ផ្លវូ ជា ចាបំាច ់នោះ ទៃ គ ឺមនិ អាច 
មាន ស្ថា ប័ន ១  ឬ ២ ឬ ចៃើន ជាង 
នៃះ  ទប់ ស្កាត់ កាត់ បន្ថយ គៃះ- 

ថ្នាក់ ចរាចរ ណ៍ បាន ឡើយ ។  
បើ តម លោកសៃី មឹន  ណវី 

ការ គោរព ចៃបាប់ ចរាចរ ណ៍  គឺ សៃ- 
ឡាញ់ អាយុ ជីវិត ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ 
នងិ គៃសួរ  រមួទាងំ បៃជាពលរដ្ឋ  
ជា អ្នក បៃើ បៃស់ ផ្លូវ ទាំង អស់ 
ដើមៃបី រួមគ្នា រស់នៅ ដោយ សុខ- 
ដុម  និង ចូលរួម ថៃរកៃសា សុខ សន្ត-ិ 
ភាព និង ការ អភិវឌៃឍដៃល បៃមខុ- 
រាជរដ្ឋាភិ បាល  បាន និង កំពុង 
ខតិខ ំធ្វើ ពល ិកម្ម គៃប ់បៃប យា៉ាង 
ដើមៃប ីរកៃសា អាយ ុជវីតិ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ និង ការ អភិវឌៃឍ លើ គៃប់- 
វិស័យ ជាមួយ នឹង ការលើក ស្ទយួ 
កតិៃយា នភុាព ជាត ិឱៃយ ស្មើ មខុ ស្មើ- 
មាត់ នៅ ក្នុង សកល លោក ដូច 
បច្ចុបៃបន្ន ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថ៖«សូមមៃត្តា  
ចូលរួម ទំាង អស់ គ្នា ក្នងុការលើក  
កម្ពស់ សុវត្ថ ិភាព ចរាចរ ណ៍ នៅ 
តម ដង ផ្លវូ គៃប់ ពៃលវៃ លា គៃប់  
ទីកន្លៃង និង អាច ចូលរួម តមកម្ម - 
វិធី តៃ ឡៃ កៃម ឈ្មាះ«សុវត្ថិ- 
ភាព ចរាចរ ណ៍យើង» ដោយ 
ស្មារត ីស្ថា បនា នងិ ស មគ្គ ីឯក- 
ភាព ជាតិ» ៕ 

គែះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន១៧ថ្ងែ...

ទិដ្ឋភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខ្រោត្តក្រោច្រោះថ្ង្រោទី១៧មករា ឆ្នាំន្រោះ។ រូបថត ប៉ូលិស

ឡុង គីមម៉ារីតា

ភ្នំព្រោញៈ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ មកពី 
ស្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល និង អង្គការ 
មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល  ដៃល 
ធ្វើការ លើ វិស័យ សុខភាព បាន 
ជួប ជជៃក គ្នា  នៅក្នុង វៃទិកា 
ស្ដីពី វិធានការ ពន្ធ លើ ផលិត - 
ផល  ថ្នាំជក់ ខណៈ អង្គការ មិន - 
មៃន រដ្ឋាភិបាល បៃមាណ ១០ ០ 
ស្ថាប័ន  ស្នើសុំ រាជរដ្ឋាភិបាល  
ដំឡើង ពន្ធ ថ្នាំជក់ ដើមៃបី កាត់ - 
បន្ថ យ ការស្លាប់ ឈឺ ពិកា រភា ព។

នៅ ថ្ងៃទី១៨ មករា មន្តៃី 
តំណង កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ កៃសួងសុខាភិបាល 
និង អ្នកដឹកនាំ អង្គការ មិនមៃន 
រដ្ឋាភិបាល ដៃល ធ្វើការ លើ 
វិស័យ សុខភាព បៃមាណ  ១០ ០ 
ស្ថាប័ន  បាន ជួបជជៃក គ្នា ក្នុង 
វៃទិកា ស្តីពី វិធានការ ពន្ធ លើ 
ផលិតផល ថ្នាំជក់ នៅ សណ្ឋា - 
គរ សន់វៃ និង តមរយៈ អន- 
ឡាញ។ វៃទិកានៃះ គឺ ក្នងុគោល-   
បំណង ផៃសព្វផៃសាយ ពី លទ្ធផល 
សិកៃសា ថ្មី  ស្តីពី បន្ទុក នៃ ការ បៃើ-
បៃស់ ថ្នាំជក់  ទៅលើ សុខ ភាព 
និង សៃដ្ឋកិច្ច និង ស្វៃងយល់ 
អំពី វិធានការ ពន្ធ ថ្នាំជក់ អតៃ - 
ពន្ធ ថ្នាជំក ់នងិ ពត័ម៌ាន ពាកព់ន័្ធ 
ផៃសៃងទៀត ក្នុង តំបន់  និង លើ 
ពិភពលោក។ 

វៃទកិា នៃះកប៏ានផ្តល ់ឱកា ស 
ឱៃយ អ្នកចូលរួម អាច សិកៃសា ពី ឧ ត្ត - 
មា នុ វត្ត នៃ វិធានការ ពន្ធ ថ្នាំជក់ 

នៅ ក្នុង តំបន់ អាស៊ាន និង ការ- 
គំទៃ ការដំឡើង ពន្ធ ថ្នាំជក់ 
ដើមៃបី  ទទួលបាន ចំណូល ពន្ធ 
និង អត្ថបៃយោជន៍ សុខភាព 
ផងដៃរ។ នៃះ បើតម របៀបវរៈ 
នៃ កម្មវិធី ដៃល បាន ផៃសព្វផៃសាយ 
នៅ ថ្ងៃទី១៨ មករា។

ទន្ទឹម នឹង កិច្ចពិភាកៃសា នៃះ 
អង្គការ មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល 
ដៃល ធ្វើការ លើ វសិយ័ សខុភាព 
បៃមាណ ១០០ស្ថាបន័ កប៏ាន 
បៃកាស ស្នើសុំ រាជរដ្ឋាភិបាល   
ដំឡើង ពន្ធ ថ្នាំជក់ ដើមៃបី កាត់ - 
បន្ថ  យ ការស្លាប ់ឈ ឺពកិារភាព 
ដៃល បណ្តាលមកពី ការ បៃើ - 
បៃស់ ថ្នាំជក់ ផងដៃរ។

លោក ទឹម វ រា៉ា នាយក បៃតិ - 
បត្តិគណៈកមា្មាធិការ សមៃ ប - 
សមៃលួ សកម្មភាព សុខភាព បា  ន 
ថ្លៃងថ សមាជិក នៃ បណ្តា ញ 
អង្គការ មិនមៃន រដ្ឋាភិបាល ដៃ ល  
ធ្វើការ លើ វសិយ័ សខុភាព ចៃើន 
លើសលប់ សំុ ឱៃយ មានការ ដំឡើ ង 
ពន្ធ ថ្នាជំក ់ដោយសរតៃ ថ្នាជំក ់ 
ជា ផលិតផល ដៃល បង្កឱៃយមាន 
គៃះថ្នាក ់ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់សខុភាព 
បៃជាពលរដ្ឋ។ 

លោកបាន បញ្ជក់ថ៖« ថ្នាំ - 
ជក ់ជា ផលតិផល ដៃល សមា្លាប់ 
មនសុៃស បៃមាណ ៥០% នៃ អ្នក 
ដៃល បៃើបៃស ់វ។ រៀងរាលឆ់្នា ំ
នៅ ទទូាងំ សកលលោកមន ុសៃស  

បៃមាណ ៧លាន នាក់  បាន 
ស្លាប ់ដោយ កា បៃើបៃស ់ថ្នាជំក ់
ផ្ទាល់ និងបៃមាណ ១លាន នា ក់  
បាន ស្លាប់ ដោយសរតៃ ការ សៃ ូប 
ផៃសៃង ថ្នាជំក ់ព ីគៃ។ ក្នងុ ចណំម 
អ្នកស្លាប់ ទាំងនោះមាន បៃជា - 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា បៃមាណ ១៥ ០ 
០០នាក់ ផងដៃរ (WHO)» ។ 

ជាមយួគ្នា នោះ លោក យុិ ល 
ដរា៉ាវុធ មន្តៃ ីបច្ចៃកទៃស អង្គ កា រ- 
សុខភាព ពិភពលោក បាន លើ ក 
ឡើងថ ការ បៃើ បៃស់ ថ្នាំជក់ 
បណ្តាល ឱៃយ កម្ពុជា ខាតបង់ គិត 
ជា ថវិកា បៃមាណ ៦៤៩លាន 
ដុលា្លារ សហរដ្ឋ ដៃល ស្មើ នឹង 
៣% នៃ  GDP របស់ កម្ពុជា 

ក្នុងរយៈពៃល  ១ឆ្នាំ។ ដូច្នៃះ 
លោកយល់ថ៖«បើ បៃទៃស- 
កម្ពុជា ដំឡើង ពន្ធ រហូត ដល់ 
៧៥ % នៃ តម្លៃបារ ីលករ់ាយ ឱៃយ 
សៃបតម អនុសសន៍ របស់ 
អង្គការ សុខភាព ពិភពលោក 
នងិ ធនាគរពភិពលោក កម្ពជុា 
នឹង ទទួល  ចំណូល ពន្ធ  បន្ថៃម 
២៣៥លាន ដុលា្លារ សហរដ្ឋ- 
អាមៃរិក  ក្នុង រយៈពៃល៥ឆ្នាំ 
ខាងមខុ នងិ៩៣៣លាន ដលុា្លារ   
ក្នងុ រយៈពៃល១៥ឆ្នា ំខាងមុខ »។

សៃដៀង គ្នា នៃះ លោក មុំ 
គង់ នាយក បៃតិបត្តិ អង្គការ- 
ចលនា  ដើមៃបី សុខភាព កម្ពុជា 
បានលើកឡើង ដៃរ ថ  ការ ដំឡើ ង  
ពន្ធ ថ្នាជំក់ជា បំណងបៃថ្នា រប ស់ 
បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពជុា ខណ ៈ  ការ- 
ស្ទង់មតិ បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល ធ្វើ - 
ឡើង ដោយសកល វទិៃយាលយ័- 
ជាតិ មានជ័យ កាលពី ឆ្នា ំ២០២ ១ 
បង្ហាញថ បៃជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា 
៩៤ភាគរយ  បាន គំទៃ វិធាន- 
ការដំឡើង ពន្ធ ថ្នាំជក់។ 

លោកបាន បញ្ជកថ់៖«ការ- 
ដំឡើង ពន្ធ ជា យុទ្ធសស្តៃ ឈ្នះ - 
ឈ្នះដៃល អង្គការ សុខភាព ពិភ ព -  
លោក បាន បញ្ជក់ ថ ការដំឡើ ង  
ពន្ធ ថ្នាំជក់  ជា វិធានការ ដៃល 
មាន បៃសិទ្ធភាព ខ្ពស់  ក្នុងការ- 
កាត់បន្ថយ ការឈឺ ស្លាប់ ពិការ - 
ភាព ដៃល បណ្តាលមកពី ការ- 
បៃើបៃស់ ថ្នាជំក់ ពៃមទំាង បង្កើ ន  
ចំណូល ពន្ធ បន្ថៃម យា៉ាង ចៃើន 
ដល់ រដ្ឋាភិបាល ផងដៃរ ប៉ុន្តៃ 

ការ សើ្ន សុ ំការដឡំើង ពន្ធ ថ្នាជំក ់
នៃះ តៃង ជួបបៃទះ នូវ ឧបសគ្គ 
ជាចៃើន»។

តម លោកសៃី Bungon 
Ritthiphakdee អ្នកជំនាញ 
អន្តរជាតិ និង ជានា យិកា បៃតិ - 
បត្ត ិមជៃឈមណ្ឌល សកល សមៃ ប់  
អភិបាលកិច្ច ល្អ  ក្នុងការ តៃួត - 
ពិនិតៃយ ថ្នាជំក់ បាន ថ្លៃងថ កៃមុ - 
ហ៊ុន ថ្នាំជក់ បានទទួល ស្គាល់ 
ចៃបាស ់ថ  ការដឡំើង ពន្ធ ថ្នាជំក ់
ដៃល នាំឱៃយ តម្លៃបារី ឡើងថ្លៃ 
គឺមាន បៃសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយ 
ការបៃើបៃស ់ ដចូនៃះ កៃមុហ៊នុ 
ថ្នាំជក់ បាន បៃើបៃស់ គៃប់ 
មធៃយា បាយ ដើមៃបី រារាំង ការ- 
ដំឡើង ពន្ធ ថ្នាំជក់។ 

លោកសៃីបន្តថ លៃបិចកល 
របស់ ពួកគៃ គឺ ផៃសព្វផៃសាយ ព័ត៌ - 
មាន មិន ពិត ដៃលថ  ដំ ឡើង 
ពន្ធ ថ្នាជំក ់ប៉ះពាល ់ដល ់អ្នក ជក ់
បារី ដៃលមាន បៃក់ចំណូល ទា ប  
និង នាំទៅរក ការ គៃចពន្ធ ។ 

លោកសៃី បាន បញ្ជក់ថ ៖ 
« បៃទៃស ជាចៃើន  លើ ពិភព លោ ក 
បានបញ្ជក់ ចៃបាស់ ថ  ការ ដំឡើ ង 
ពន្ធ ថ្នាជំក់ គឺជា គោល នយោ បា យ  
ឈ្នះ -ឈ្នះ សមៃប ់រដ្ឋា ភបិាល ។ 
ឈ្នះ ទី១ គឺ រដ្ឋាភិបាល នឹង 
ទទួលបាន បៃក់ចំណូល ពន្ធ- 
បន្ថៃម។  រឺ ឯ ឈ្នះ ទៅ២ គឺ វិធា ន - 
ការ នៃះ ល្អ  សមៃប់ សុខភាព 
សធារណៈ  ពៃះ អ្នក ជក់បារី 
ជក់ តិចជាង មុន ឬ ឈប់ ជក់ តៃម្ត ង  
ខណៈ យុវជន...តទៅទំព័រ  ៩

វាគ្មនិនៅក្នងុវ្រោទិកា  ស្តពីីវិធានការពន្ធ លើផលិតផល ថ្នាជំក់ នៅថ្ង្រោទី ១៨មករា ។ រូបថត សហ ការី
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តុលាការសម្រេចឃំុខ្លនួពលរដ្ឋ៣នាក់ 
ករណីកាន់កាប់ដីតំបន់៣ន្រេបឹងទន្ល្រេសាប

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

បាត់ដំបងៈ  តុលា ការខៃត្ត- 
បាត់ដំ បងបា នសមៃច ចោទ- 
បៃកាន់  និង ឃុំខ្លួន  បៃជា ពល- 
រដ្ឋ៣នាក ់ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការចលូ- 
កាន ់កា ប ់ដ ីក្នងុ ដៃន ពៃ លចិ ទកឹ 
ក្នុង តំបន់ ៣  នៃបឹង ទន្លៃសាប  
ខណៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កំពង់ធំ ថា 
នឹង សៃវជៃវ ករណី ដៃល មាន 
ការចោទបៃកាន់ អនុ បៃធាន- 
មន្ទីរ សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ខៃត្ត ថា  បាន កាន់ កាប់ ដី ជាង 
១០០ហិកតា តៃ មិន ពៃម បៃគល់ 
ជូន រដ្ឋ វិញ។ 

កាលពី ថ្ងៃទី១៤ មករា ខណ្ឌ- 
រដ្ឋបាល ជល ផល ខៃត្ត បាត់ ដំបង 
បាន បញ្ជនូ សណំុ ំរឿង នងិ ជន- 
សងៃស័យ ចំនួន ៣នាក់ ទៅ តុលា- 
ការពាក់ព័ន្ធ នឹង បទល្មើស ចូល 
កាន ់កាប ់ដ ីក្នងុ ដៃន ពៃ លចិ ទកឹ 
ក្នុង តំបន់៣ នៅ ចំណុច កៃពើ- 
ស្គម ភមូ ិពៃ ចាស ់ឃុំ ពៃ ចាស ់
សៃុក ឯក ភ្នំ ខៃត្ត បាត់ ដំបង ។

លោ កសៃ ីជា ចន័្ទ រស្ម ីបៃធាន 
លៃខា ធិកា រដ្ឋាន រដ្ឋបាល សា- 
លា ដំបូង ខៃត្តបាត់ ដំបងបាន 

បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នៅ ថ្ងៃទី១៨ 
មករា ថា បនា្ទាប់ ពី ទទួល បានសំណំុ  
រឿង និង ជន សងៃស័យ ទាំង ៣ 
នាក់ នៃះ តុលា កា រក៏បានសមៃច  
ចោទ បៃកាន់  និង ឃុំខ្លួន ពួកគៃ 
បណ្តោះ អាសន្ន ពីបទ កាប់ ឆ្ការ 
ពៃ ខុស ចៃបាប់ក្នងុ តំបន់ លិច ទឹក។ 
លោក សៃីបាន បន្តថា ជន ទាំង 
៣នៃះ  កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ ពន្ធ នាគារ 
ខៃត្ត  ដើមៃបី រង់ចាំ នីតិវិធី ចៃបាប់ 
បន្ត ប៉នុ្តៃ  លោក សៃ ីថា មនិអាច 
បញ្ជាក់ អ្វី បាន កៃពី នៃះ ទៃ។ 

លោកសៃី  បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«សណំុ ំរឿងនៃះ កពំងុ ស្ថតិ ក្នងុ 
ដៃ ចៅកៃម សុើប សួរ ដូច្នៃះ ខ្ញុំ 
មិន អាច បក សៃយ អ្វ ីបាន ចៃើន 
ជាង នៃះ ទៃ ពៃះ អាច នឹង ប៉ះ- 
ពាល់ ដល់ ការ សមា្ងាត់ នៃ ការ- 
សុើ បអ ង្កៃត រ បស់ ចៅកៃម »។

កាល ពី ថ្ងៃទី១៧ មករា លោក 
ជងួ សភុា នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល- 
ជល ផល ខៃត្ត បាតដ់ ំបងបាន ឱៃយ 
ដងឹថា ជនសងៃស័យ ទាងំ៣ នាក ់
នៃះគឺមាន ឈ្មោះសៃក សុ គុន, 
សៃក លាង ហៃ និង សៃក សុ- 
នាង ដោយ ពួកគៃ បាន ឆ្លើយ 
សារ ភាព ថា ពិតជា បាន កាន់ 

កាប់ ដីពៃ លិច ទឹក នៅ តំបន់ ៣ 
ក្នងុ មា្នាក់ៗ៣០ ហិក តា នៅ ចំណុច 
កៃពើ ស្គម ។ លោកបាន ឱៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ការឆ្លើយ សារភាព នៃះ 
កៃយ ពី មន្តៃី ខណ្ឌ រដ្ឋបាល 
ជល ផល បាន កោះហៅ មនសុៃស 
ចំនួន ១២ នាក់ តៃ មា្នាក់ ឈ្មោះ 
ម៉ៅ ឆឺ ត មិន បាន ចូល ខ្លួន មក 
បំភ្ល ឺទៃ។នៃះ បើ តាម ការ ចុះ ផៃសាយ 
របស់ កៃសួង ព័ត៌ មាន ។

លោកបាន បញ្ជាក់ ថា៖«កៃយ  
ការ សាក សួរ  មានតៃ ជន សងៃស័យ 
៣នាក់ ខាងលើ ប៉ុណ្ណោះ ឆ្លើយ 
សារភាព ថា ពួកគៃ ពិតជា បាន 
បៃពៃឹត្ត ល្មើស នឹង បញ្ញត្តិ ចៃបាប់ 
ស្តពី ីជល ផលឆ្នា ំ២០០៦ ពបីទ 
“កាប ់ឆ្ការឈសូ ឆយ ពៃ លចិ- 
ទឹកឬ ហ៊ុម ព័ទ្ធ កាន់ កាប់ ដីពៃ- 
លិច ទឹក នៅ ចំណុច កៃពើ ស្គម 
ភូមិ ពៃ ចាស់ ឃំុ ពៃចាស់ សៃកុ 
ឯក ភ្នំ ខៃត្ត បាត់ដំបងតាំងពី 
អំឡុង ឆ្នាំ២០០៦ រហូត មក 
ដល់ បច្ចុ បៃបន្ន» ។ 

ដោយ ឡៃក ជន សងៃស័យ ចំនួន  
៨នាក់ ទៀតមា នឈ្មោះ ជុំ ដៃ, 
តោ លាង ឆៃង,គៃឌុ ឡាប, សៃក 
លាង អៃង...តទៅទំព័រ ៩

ការចាក់វ៉ាក់សំាងកូវីដនៅកម្ពជុាមានវឌ្រេឍនភាពប្រេសើរ ដោយត្រេមឹ៤ថ្ង្រេ ជិត១០មឺុននាក់បានចាក់ដូសទី៤
មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ដំណើរការ នៃការ - 
ចាក់វ៉ាក់ សំាង បង្ការ កូវីដ១៩  នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា  មាន វឌៃឍនភាព 
ល្អបៃសើរ ទាងំ ការចាក ់ដសូ មលូ- 
ដ្ឋាន  ដសូ ទ៣ី  នងិ ដសូ ទ៤ី  ដោយ   
បៃជាពលរដ្ឋ បាន មក ទទួល ការ-
ចាក់ជាបន្តប នា្ទាប់ ដើមៃបី បង្ការ ពី 
ការឆ្លង មៃ រោគ នៃះ ពិសៃស 
មៃរោគ បបំ្លៃង ថ្ម ីបៃភៃទ អមូកីៃងុ។ 
ក្នងុ រយៈ ពៃល ៤ថ្ងៃ  នៃ យទុ្ធនាការ- 
ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដូសទី ៤  មនុសៃស 
ជតិ ១០មុនឺ នាក ់ បាន ទទលួ ការ-
ចាក់ វ៉ាក់ សំាង នៃះ។

អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង សុខាភិ-
បាល នងិ ជាបៃធាន គណៈកម្មការ- 
ចពំោះ កចិ្ច ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩ 
ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង បៃទៃស  
លោកសៃីឱ វណ្ណឌីន  បាន លើក-
ឡើងថា  បនា្ទាប់ ពី លោក នាយក-
រដ្ឋមនៃ្តី ហ៊ុន សៃន បៃកាស ឱៃយ 
មាន ការចាក់ វ៉ាក់សំាង ដូស ទី៤   
បៃជាពលរដ្ឋ ជាចៃើ នបាន នាំគា្នា 
ទៅ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅតាម ទីតាំង 
ផៃសៃងៗ  គា្នា។ ទីតាំង ដៃល បៃជា-
ពលរដ្ឋ អាច ចាក់ វ៉ាក់សំាង ដូស- 
ទី៤ បាន  មាន ដូចជា  មន្ទីរពៃទៃយ- 

កាល់ម៉ៃត  មជៃឈមណ្ឌល ជាតិ- 
គាំពារ មាតា និង ទារក  មន្ទីរពៃទៃយ- 
ពៃះអង្គឌួង  មន្ទីរពៃទៃយ កុមារជាតិ  
មន្ទីរពៃទៃយ ពៃះកុសុមៈ  ក៏ដូចជា 
មន្ទីរពៃទៃយ មិត្តភាព ខ្មៃរ -សូវៀត  
និង មណ្ឌល សុខ ភាព ទាំងអស់ 
នៅ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ។

លោកសៃី ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ សង្កៃត- 
ឃើញ ថា  បៃជាពលរដ្ឋ យើង 
ជាចៃើ ន មាន ការសបៃបាយ រកីរាយ 
ក្នងុ ការមក ទទលួ យក នវូ ការចាក-់ 
វ៉ាក់សំាង កូវីដ១៩ ដូស ទី៤ នៃះ។ 
ខ្ញុំ ជឿថា  ពួកគាត់ មាន ការយល់ 
ចៃបាស ់ ហើយ គាត ់យល ់ព ីតមៃវូ ការ   
នៃ ការចាក់ ដូស ទី៤ នៃះ»។

អ្នក នាំពាកៃយ រូបនៃះ បញ្ជាក់ថា  
កៃ ពីកៃមុ គោលដៅ  ដៃល កៃសងួ  
បានកំណត់  សមៃប់ ការចាក់- 
វ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ នៃះ  ក៏ មាន 
លោកតា  លោកយាយ  ដៃល មាន 
វ័យ ចំណាស់  ក៏មក ទទួល វ៉ាក់-
សំាង ដូស ជំរុញនៃះ ផង ដៃរ។

ការរាត តៃបាត និង ការវយ លុក 
នៃ វរីសុ កវូដី១៩  មនិទាន ់ចប ់នៅ- 
ឡើយ ទៃ  ហើយ វីរុស នៃះ មាន 
លទ្ធភាព បំប្លៃង ខ្លួន ថ្មីៗ ទៀត។ 
លោកសៃី ឱ វណ្ណឌីន  នៅតៃ បន្ត 
ធ្វើ ការអពំាវនាវ ដល ់បៃជាពលរដ្ឋ 

បង្កើន ការបៃុង បៃយ័ត្ន  នូវ ការ-
ចម្លង ព ីបគុ្គល មយួ ទៅ បគុ្គល មយួ  
ហើយ តៃូវ ពងៃឹង នូវ វិធានការ- 
ការពារ  ដោយ មិនតៃូវ ភ្លៃចខ្លួន  ឬ 
សន្តិភាព និយម ជាមួយ នឹង វីរុស 
កូវីដ១៩ នោះ ឡើយ។

លោកសៃី ថ្លៃងថា ៖«ដើមៃបី ឱៃយ 
ការរសន់ៅ ធម្មតា  ក្នងុ បៃកៃតភីាព 
ថ្មី  របស់ យើង មាន និរន្តរភាព  
តទៅ មុខ ទៀត  ហើយ បងប្អូន 
មិនចង់ បក មក ឆ្លង កាត់ ឡើង វិញ  
នូវ របៀបរបបនៃ ការបិទខ្ទប់  ឬ 
ការហាមបៃម  ហាមឃាត់ មិនឱៃយ 
មាន ការធ្វើ ដំណើរ  និង ការជួប- 

ជុំគា្នា  យើងតៃូវ រួម គា្នា ទប់សា្កាត់ 
ការឆ្លង នូវ វីរុស កូវីដ១៩»។

យោង តាម របាយការណ៍ របស់ 
កៃសួង សុខាភិបាល  គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
ទ១ី៧  ខៃមករា  ឆ្នា ំ២០២២  បៃជា-
ពល រដ្ឋ ចំនួន ជាង ៤,៦លាន នាក់  
បាន ចាក់ វ៉ាក់សំាង កូវដី១៩  ដសូ- 
ទី៣  និង ជិត ១០មុឺន នាក់ បាន- 
ទទួល ការចាក់ ដូស ទី៤។

ដោយ ឡៃក  កៃសួង ការពារ ជាតិ  
បាន ចាប ់ផ្តើម ចាក ់វ៉ាកសំ់ាងបង្ការ 
កូវដី១៩ ដូស ទី៤ ជូន យោធនិ  នងិ  
គៃសួារនាថ្ងៃ ទ១ី៧ មករា  នៅ មន្ទរី- 
ពៃទៃយ ពៃះកៃតមុាលា  ហើយ  កជ៏ា ថ្ងៃ   

បើក ចាក់ ផង និង សាកលៃបង ផង។
លោក ឥត សារា៉ាត់  អគ្គមៃ- 

បញ្ជាការ រង  និងជានាយ សៃនា- 
ធិការ ចមៃុះ  នៃ កងយោធ ពល- 
ខៃមរភមូនិ្ទ  នងិ ជាបៃធាន បៃតបិត្ត ិ
យទុ្ធនាការ ចាក ់វ៉ាកសំ់ាង កវូដី១៩  
នៃ កៃសួង ការពារជាតិ  បាន ឱៃយ 
ដងឹថា  គោល គនំតិ បើក ចាក ់លើក- 
ដបំងូនងិ បើក ចាក ់ផង  សាកលៃបង 
ផង នៃះ  គឺ ដើមៃបី ឱៃយ គៃប់ បណា្តោ- 
អង្គភាព ទាំងអស់ មកមើល ដើមៃបី 
រៀនសូតៃ តាម ពី ការចាក់ នៃះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«យើង បើក 
ការចាក ់សាកលៃបង នៃះ ដៃរ  ដោយ-
សារ ការចាក់ វ៉ាក់សំាង បៃភៃទ 
Pfizer  វ ខសុប្លៃក ពកីារ ចាក ់វ៉ាក-់ 
សំាង បៃភៃទ សុីណូហា្វាម  និង 
សុណីវូ៉ាក។់ សុណីវូ៉ាក ់ នងិ សុណី-ូ
ហា្វាម  មាន របៀប ថៃទាំ  ងយ-
សៃួល ជាង  វ៉ាក់សាំង Pfizer»។

លោក ឥត សារា៉ាត់  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« សុណីវូ៉ាក ់ នងិ សុណីហូា្វាម  យើង 
យក ថា្នាំ ទៅ ចាក់ មនុសៃស  ប៉ុន្តៃ បើ 
ចាក់  Pfizer  គឺ យក មនុសៃស ទៅ 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង វិញ ពៃះ វ តៃូវ 
មាន លក្ខណៈ ថៃទាំ  លក្ខណៈ នៃ 
ការចាក់ ឱៃយ តៃឹមតៃូវ តាម បច្ចៃក-
ទៃស ដើមៃបី ធានា ឱៃយបាន នូវ បៃ-

សិទ្ធភាព របស់ វ៉ាក់ សំាង»។
ដោយ ទទលួបាន បទបញ្ជា ព ីរាជ-

រដ្ឋាភបិាល  បៃគល ់ភារកចិ្ចឱៃយ គណៈ-
កម្មការ ចពំោះកចិ្ច  កៃសងួ ការពារ- 
ជាតិ   ធ្វើការ ចាក់ ឱៃយ មន្តៃី ជួរមុខ  
ក្នុង  នោះ ក៏មាន កងយោធពល- 
ខៃរភូមិន្ទ  យោធិន  និង គៃួសារ  
អតីតយុទ្ធជន  ដៃល សរុប ទាំង- 
អស់ ជាង ៣១មុឺន នាក់។ នៃះ បើ 
តាម លោក ឥត សារា៉ាត់។

លោក បន្តថា  បនា្ទាប់ ពី ការចាក់ 
សាកលៃបង នៃះ ហើយ  កៃមុការងរ- 
ចាក ់វ៉ាកស់ាងំ  នងឹ ចាបផ់្តើម ពងៃកី 
ចាក់ ទៅដល់ ទីតាំង ផៃសៃងៗ ទៀត 
ក្នងុ កងយោធពល ខៃមរភមូនិ្ទ  ក្នងុ 
កៃសងួ ការពារ ជាត ិ អគ្គបញ្ជាការ 
កងទ័ព ជើងគោក  ជើងទឹក  ជើង- 
អាកាស  អាវធុហត្ថ  នងិ បញ្ជាការ- 
ដ្ឋាន អង្គរកៃស  ដៃល នឹង ពងៃីក ក្នុង 
ពៃល ឆប់ៗ នៃះ។ 

លោក ឥត សារា៉ាត ់ បន្ថៃមថា  បើ 
តបំន ់ណា  ឬ ទតីាងំ ណា  ដៃល គា្មោន 
លក្ខណៈ ថៃទា ំឱៃយ បាន តាម    លក្ខណ- 
បច្ចៃក ទៃស តាម វ៉ាក់ សំាង  ទៃតៃូវ  
បៃមលូ ផ្តុ ំកង ទព័នងិ គៃសួារមក នៅ   
កន្លៃង ណា ដៃល ជិត បំផុត  មាន 
លក្ខណៈ ថៃទា ំតាម លក្ខណ បច្ចៃក- 
ទៃសគ ឺចាក ់នៅ ទនីោះ តៃ  ម្តង៕

ពលរដ្ឋទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងPfizer  បង្ការកូវីដនៅខណ្ឌជេយចង្វារ។ រូប ហុង មិនា
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នាយកប្រតិបត្តថិ្មនី្រគណៈកម្មការទន្ល្រម្រគង្គ ដើមកំណើតឡាវចូលកាន់តំណ្រង
រី សុចាន់

ភ្នំពេញៈ លោក អានុឡាក់  
គិធិឃួន (Anoulak Kit-
tikhoun) បាន ចលូកាន ់តណំៃង 
ជា នាយកបៃតបិត្តិ ថ្ម ី នៃ លៃខាធ-ិ 
ការដ្ឋាន  គណៈ កម្មការ ទន្លៃ មៃ គង្គ 
(MRC)  ដៃលមាន មូលដ្ឋាន នៅ 
ទកីៃងុ វៀងចន្ទន ៍បៃទៃស ឡាវ  ហើយ   
លោក ក៏ នឹង ដឹកនាំ មជៃឈមណ្ឌល- 
គៃប់ គៃង ទឹកជំនន់  និង គៃះ- 
រាំងស្ងួត នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ  ក្នុង 
អាណត្តិ ៣ឆ្នាំ  របស់ លោក ចាប ់ពី 
ឆ្នាំ២០២២-២០២៤  ផង ដៃរ។

មាន សញ្ជាតិ ឡាវ  លោក អានុ-
ឡាក ់ ដៃល បាន ចលូកាន ់តណំៃង 
នៃះ  នា ថ្ងៃ ទី១៧  ខៃមករា  គឺ ជា 
អ្នក ជនំាញ ផ្នៃក អភវិឌៃឍន ៍អន្តរ ជាត ិ 
ដៃល មាន បទពសិោធ នងិ ជនំាញ 
ផ្នៃក កិច្ចការ ទន្លៃមៃគង្គ។ លោក 
មាន បទពសិោធ ២០ឆ្នា ំក្នងុ តនួាទី   
ជាអ្នកដកឹ នា ំជានខ់្ពស ់នៅ លៃខា-
ធកិារដ្ឋានMRC  អង្គការ សហបៃ-
ជា ជាតិ (UN)និង អង្គភាព ពាក់-
ពន័្ធ នានា  រមួមាន តួនាទី  ជាបៃធាន   
ការិយា ល័យ ក្នុង ផ្នៃក អាសុី  និង 
បា៉ាសុីហ្វិក។ លោក ជាបុគ្គលិក 
អន្តរជាតិ ដំបូង គៃ មកពី បៃទៃស 
ឡាវ ដៃលបាន ទៅ បមៃើការ នៅ 
ទីស្នាក់ការ កណ្តាល របស់  UN។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន របស់ 
លៃខាធិការដ្ឋាន  MRC  បញ្ជាក់ 
នា ថ្ងៃទ១ី៧  មករា  ថា  លោក  គ ឺជា  
នាយក បៃតបិត្ត ិទ១ីមកព ីបៃទៃស-    
ឡាវ  ក្នងុ បៃវត្ត ិសសៃ្ត ២៥ ឆ្នា ំរបស ់ 
MRC។ ការតៃងតាងំ របូ លោក តៃវូ- 
បាន គាំទៃ ដោយ កៃុមបៃឹកៃសា ថា្នាក់- 

រដ្ឋមន្តៃី របស់ MRC  កាលពី ខៃ 
វចិ្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២១  បនា្ទាប ព់ ីគណៈ- 
កមា្មាធិការ ចមៃុះMRC  សមៃច   
ជៃើសរើស លោក ជា ឯកច្ឆន្ទ។

កៃុម បៃឹកៃសា ថា្នាក់ រដ្ឋមន្តៃី  គឺជា 
ស្ថាបន័ អភបិាល កចិ្ច ខ្ពស ់បផុំត នៃ 
អង្គការនៃះ  ដោយ មាន សមាជកិ-
ភាព ជារដ្ឋមន្តៃី កៃសួង ធនធាន- 
ទឹក និង បរិស្ថាន មកពី បៃទៃស- 
កម្ពុជា  ឡាវ  ថៃ  និង វៀតណម។

តាម សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មាន  
លោក អានឡុាក ់ ដៃលជា នាយក- 
បៃតិបត្តិ ថ្មី ទី៣  និង វ័យ ក្មៃង បំផុត 
ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុំ ពិតជា មាន កិតិ្តយស 
យា៉ាង ខា្លាំង ចំពោះ មុខ តំណៃង ដ៏ 
ខ្ពងខ់្ពស ់នៃះ។ ក្នងុ រយៈពៃល ៣ឆ្នា ំ
ខាងមុខ នៃះ  ខ្ញុំ នឹង ជួយ សមៃួល 
កចិ្ចសហ បៃតបិត្ត ិការ  ក្នងុ ចណំោម   
បៃទៃស តាម ដង ទន្លៃ មៃគង្គ លើ 
បញ្ហា បៃឈម សំខាន់ៗ  របស់ អាង- 

ទន្លៃ មៃគង្គនងិ កាលានវុត្តន ៍ផៃសៃងៗ  
បន្ត លើក កម្ពស ់ MRC  ជាអង្គការ 
អាង ទន្លៃ កមៃិត ពិភពលោក  
ពៃមទាំង ថៃរកៃសា និង បង្កើត ដៃគូ 
ថ្មីៗ គាំពារ ដល់ កិច្ចបៃឹងបៃង 
ទាំង២ ខាង លើ នៃះ»។

ក្នុង អាណត្តិ របស់ ខ្លួន  លោក 
នាយក បៃតិបត្តិ ថ្មី រូប នៃះ ប្តៃជា្ញា 
គៃប់ គៃង ការអនុវត្ត យុទ្ធសស្តៃ 
អភិវឌៃឍន៍ អាង ទន្លៃមៃគង្គ ឆ្នាំ 
២០២១-២០៣០  និង ផៃនការ 
យុទ្ធសស្តៃ  MRC  ឆ្នាំ ២០២១-
២០២៥  ខណៈ អាងនៃះ បៃឈម 
នឹង បញ្ហា  ដៃល មិន ធា្លាប់ កើត មាន  
ដោយសរ ការបៃបៃលួ អាកាស- 
ធាតុ និង លំហូរ ទឹក មិន ទៀង ទាត់។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បន្តថា  
មខុតណំៃង ចងុកៃយ ជាបៃធាន- 
ផ្នៃក យុទ្ធសស្តៃ  និង ភាពជា ដៃគូ  
របស់  MRC  ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០១៦  

រហតូ ដល ់ការតៃងតាងំ ជានាយក- 
បៃតិបត្តិ ធ្វើឱៃយ លោក ឈរ យា៉ាង 
រឹងមាំ ក្នុង តួនាទី ថ្មី នៃះ ដើមៃបី ជួយ 
ឱៃយ មានការ ចូលរួម កាន់តៃ សុី- 
ជមៃ  រវាង បៃទៃស ជាសមាជិក  
MRC  ដៃគូ សន្ទនា  ដៃគូ អភិវឌៃឍន៍  
និង ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ផៃសៃង ទៀត។

ចាប់ ពី ឆ្នាំ២០១២ -២០១៦  
លោក អានុឡាក់ បានបមៃើ ការ 
ជាបៃធាន កៃុម  នៃ អតីត កម្មវិធី 
ផៃនការ អភិវឌៃឍន៍ អាងទន្លៃ  នៅ 
លៃ ខា ធកិារដ្ឋាន  MRC  ដោយ ដកឹ- 
នាំ បុគ្គលិក ជំនាញ មកពី បៃទៃស  
ជាសមាជិក  ក៏ដូចជា បុគ្គលិក រដ្ឋ-
បាល  និង ទីបៃឹកៃសា អន្តរជាតិ ដៃល 
បានអនុវត្ត កម្មវិធី ក្នុង ថវិកា បៃ-
មាណ ១៤លាន ដុលា្លារ អាមៃរកិ។

សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន បញ្ជាក ់ 
ថា ៖«កចិ្ចការ របស ់លោក  តៃវូបាន- 
ទទួល ស្គាល់ ដោយ ពានរង្វាន់ ជា 

សកល  និង ការដឹកនាំ ថា្នាក់ តំបន់  
ឬ ការជៃើស រើស ជាចៃើន ទៀត  
រួមមាន វៃទិកា សៃដ្ឋកិច្ច សកល 
និង កៃសួង ការបរទៃស បារាំង»។

លោក បានបញ្ចប់ ការសិកៃសា 
ថា្នាក ់ បរញិ្ញាបតៃ ផ្នៃក ទនំាក ់ទនំង- 
អន្តរជាត ិ ពាណជិ្ជកម្ម  នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
ពី សកលវិទៃយាល័យ ជាតិ អូស្តៃលី  
បៃទៃស អសូ្តៃល ី ថា្នាក ់បរញិ្ញាបតៃ 
ជានខ់្ពស ់ផ្នៃក វទិៃយាសស្តៃ នយោ-
បាយ  និង បណ្ឌិត ផ្នៃក អភិវឌៃឍន៍- 
នយោបាយ  និង សៃដ្ឋកិច្ច ពី 
សកល វិទៃយាល័យ សុីធី ទីកៃុង- 
ញូវយ៉ក  សហរដ្ឋ អាមៃរិក។

លោក កជ៏ា សហនពិន្ធ សៀវភៅ 
ចនំនួ ២កៃបាល អពំ ីអង្គការ អាងទន្លៃ  
នៅក្នុង កិច្ចការទូត ទឹក (River 
Basin Organizations in 
Water Diplomacy)  និង បៃ- 
ទៃស  តូច  ការទូត ទូលំ ទូលាយ  
(Small Countries, Big Di-
plomacy)កដ៏ចូជា អត្ថបទ ជា ចៃើន   
ស្តីពី ការទូត ទឹក និង ទំនាក់ ទំនង- 
អន្តរជាត ិ ព ីទន្លៃ មៃគង្គ អាស៊ាន  នងិ   
កិច្ចការ អង្គការសហ បៃជាជាតិ។

លោក អានុឡាក់បានរៀប អា- 
ពាហ៍  ពិពាហ៍  មាន កូន បៃុស មា្នាក់  
និង សៃី មា្នាក់។  លោក បន្ត តំណៃង 
ព ីនាយក បៃតបិត្ត ិទ២ី  ដៃល មកព ី
បៃទៃស សមាជកិMRC  ដចូគា្នា  គ ឺ
លោក អាន ពៃជៃហត្ថដ  សញ្ជាត-ិ  
ខ្មៃរ  ដៃលបាន បញ្ចប់ អាណត្តិ 
កាលពី សបា្តហ៍ មុន។

លោកស ូសភុទ័្ទ  អគ្គលៃខា ធ ិ ការ   
គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ ទន្លៃ មៃ គង្គ- 
កម្ពុជាមិនអាចទាក់ទងសុំអតា្ថាធិ- 
បៃបាយបានទៃពថី្ងៃទ១ី៨មករា៕

តពីទំព័រ៨...ព តម នា្ថា, សៃង- 
សូង, យន់ យ៉ុង, សូង ពិសិដ្ឋ 
បាន ឆ្លើយ ថា ខ្លួន ពុំមាន ដី នៅ 
ក្នងុ ដៃន ពៃ លចិ ទកឹ តបំន ់៣ ទៃ  
ហើយ កៃយ រក ឃើញ មនិ មាន 
ជា ប់ពាក់ ព័ ន្ធ មន្តៃី ជល ផល ក៏ 
បាន អនញុ្ញាត ឱៃយ តៃឡប ់ទៅផ្ទះ 
វិញ។នៃះ បើតាម ការអះ អាង 
របស់ លោក  ជួង សុភា។

បើតាម របាយកា រណ៍រ បស់ 
គណ:ក មា្មា ធិ ការទប់ ស្កាត់  និង 
បង្កៃប បទល្មើសឬ ទន្ទៃនដី- 
ពៃ លិច ទឹកនៅ តំបន់ ៣ ខៃត្ត 
បាត់ ដំប ងមាន ការ រុករាន ដីពៃ 
លិច ទឹក៤សៃកុ សរុប  ជាង ១២- 
២២៥ហិក តា នៅទី តាំង ចំនួន 
២៩ ក្នុង នោះ មាន នៅ សៃុក 
មោង ឫសៃសី សៃកុ ឯក ភ្ន ំសៃកុ ថ្ម- 
គោល និង សៃុក សង្កៃ។

ពាក់ ព័ន្ធ បទ ល្មើស ពៃ លិច ទឹក  
ក្នុង តំបន់ បឹង ទន្លៃសប នៃះ 
លោក ងនួ រតនៈ អភ ិបាលខៃត្ត 

កំពង់ ធំ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃទី១៨ មករា ថា កៃមុ ការ- 
ងរ នឹង សៃវ ជៃវ ពី ក រ ណី  ចោទ- 
បៃកាន់ មកលើ អនុបៃ ធាន  មន្ទីរ 
សៃដ្ឋ កិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ខៃត្ត- 
កពំងធ់ ំថា បាន កាន ់កាប ់ដ ីជាង 
១០០ ហិកតា តៃ មិន ពៃម បៃ- 
គល់ ជូន រដ្ឋ វិញ។

លោក បាន បន្ត  ថា ក្នងុ ដំណក់ 
កាល នៃះ ទោះ មិន មានការ  បៃ- 
គល់ ដោយ ស្ម័គៃ ចិត្តក៏ ដី ដៃល 
ស្ថិត ក្នុង តំបន់ ៣នៃ បឹង ទន្លៃ- 
សប តៃូវដក ហូត ម កវិញ ទាំង- 
អស ់ហើយ ករណ ី ចោទ បៃកាន ់
មក លើ អនុ បៃធាន នៃះ លោក 
នឹង ពិនិតៃយ បន្ថៃម ទៀត ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖  «កៃមុ- 
កា រងរ យើងកំពុង វាស់ និង 
សៃវជៃវ ហើយ។យើង មិន ទាន់ 
ដងឹ ចៃបាស ់ទៃ យើង កពំងុ សៃវ- 
ជៃវ ដី ទាំង អស់ហើ យ។ មិន  
សខំាន ់ទៃរឿងនៃះ ពៃះ កន្លង- 

មក យើង បាន ដកហូត ជា ហូរ- 
ហៃ មក ហើយ  ទោះ គាត ់បៃគល ់
មិន បៃគល់ គឺ យើង ដក ទំាង អស់ 
ឱៃយ តៃ ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់ ៣ដៃល គាត់ 
បាន បៃើ បៃស់ ជៃលុ កន្លង មក »។

កាល ពីថ្មីៗ នៃះ លោក ស៊ូ  
ច ន្ទៃ ីអន ុបៃធាន មន្ទរី សៃដ្ឋ កចិ្ច 
នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុខៃត្តកពំង ់ធ ំតៃវូ- 
បា ន សរ ព័ត៌មាន ក្នងុ សៃកុផៃសព្វ- 
ផៃសាយ ថា បាន ទន្ទៃន ឈូស- 
ឆយ កាន់ កាប់ ដីពៃ លិច ទឹក 
តំបន់ ៣ បឹង ទន្លៃ សបនៅ ចំណុច 

ទៃនំ សៃក ក្នុ ង សង្កាត់ សៃ យូវ 
កៃុង ស្ទឹងសៃ ន ខៃត្ត កំពង់ ធំ  
ចំនួន ១០៦ ហិកតា ។

លោក  ស៊ូ ច ន្ទៃី អនុបៃ ធាន- 
មន្ទរី សៃដ្ឋ កិច្ចដៃល  រង ការ ចោទ- 
បៃកាន់    បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
នៅ ថ្ងៃ ទី១៨ មករា ថា ដី ទំាងនៃះ 
គជឺា ដ ីដៃល លោក បាន ទញិ បន្ត 
ពី  ពលរដ្ឋ អាសៃ័យ ផលតៗ គា្នា 
តំាង ពីកៃយ ឆ្នា១ំ៩៨០ ដោយ  
លោក មនិ បាន កាប ់ទន្ទៃន ដចូ 
ការ  ចោទ បៃកាន់ នោះ ទៃ។ជា 

មួយ គា្នា នៃះ លោកក៏បា ន បដិ- 
សៃធ នងិ បាន អះអា ងថា លោក 
បា នបៃគល់ ដី នៃះ ជូន រដ្ឋ វិញ 
ហើយ តំាង ពី  រដ្ឋាភិ បាល បៃកាស 
ដក ហូត ពីដំបូង ម្លៃ៉ះ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ 
ឯណ ទៅ បាន ឈសូ ឆយ កាប ់
រាន ដីពៃ អី ទៀត កៃយ មាន 
ការ បៃគល់ ឱៃយ ទៅ សម្តៃច  ខ្ញុំ 
បាន បៃគល់ អស់ហើ យ តើ។ 
បុ៉ន្តៃ កាសៃត គៃ ចៃះតៃ ចុះ ផៃសាយ 
ចោទបៃ កាន់ ខ្ញុំ រហូត ខ្ញុំបៃគល់ 
ឱៃយ រដ្ឋ វិញមាន ទាំង លិខិតស្នា ម 
អី ទៀត គៃន់តៃ ខ្ញុមិំន បាន ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ »។

បើតាម អភិ បាលខៃ ត្ត កំពង់- 
ធំ លោក ងួន រតនៈ គិត តៃឹម 
ថ្ងៃទី១៨ ខៃមករា  មាន ពល- 
រដ្ឋជាង ២ ០០០គៃួសរ បាន 
ស្ម័គៃចិ ត្ត បៃគល់ ដីពៃ លិច ទឹក 
ក្នងុ តបំន៣់ជុវំញិ បងឹ ទន្លៃសប 
ជាង១មឺុន ហិកតា ខណៈ ការ- 
ដំដុះ ពៃលិច ទឹក នៃះជំនួស វិញ 
នៅ ក្នងុ តំបន់ ទំាង នោះ គ ឺធ្វើបា ន 
ជាង ៤០ គីឡូម៉ៃតៃ  ៕

លោក Anoulak Kittikhoun សញ្ជាតិឡាវ ដេលជានាយកបេតិបត្តថិ្មនីេ MRC។ រូបថត MRC

កេមុពលរដ្ឋដេលរងការចោទបេកាន់ករណីកាន់កាប់ដី  ពេលិចទឹក។ រូប កៃសួងព័ត៌មាន

តុលាការសម្រចឃំុខ្លនួ...

អង្គការ ក្រ  
រដ្ឋាភិបាល ...

តពីទំព័រ ៧... មិនអាច ទិញ 
បារើ បាន»។

លោកសៃ សុឃន អគ្គ នាយ ក - 
រង  នៃ អគ្គនាយកដ្ឋាន គយ នងិ 
រដ្ឋាករ កម្ពជុា បាន ថ្លៃងថា វិធា ន - 
ការ កាត់បន្ថយ ផលិតផល ថា្នាំ- 
ជក ់នៃះ គមឺាន កតា្ត ចៃើន ដៃល 
គោលដៅ របស់ រដ្ឋាភិបាល គឺ 
មាន ផៃនការ ដឡំើង ពន្ធ នៃះ ជា 
ផៃនការ ស្នួល រួម ជាមួយនឹង 
វធិានការ អបរ់ ំគៃនត់ៃ ថា ការ- 
ធ្វើ គោលនយោបាយ ពន្ធ គ ឺតៃវូ 
ថ្លឹងថ្លៃង ទៅលើ បៃសិទ្ធភាព នៃ 
ការអនុវត្ត ឱៃយ សៃបទៅនឹង 
គោលនយោបាយ ជាតិ។

ក្នុងដំណក់កាល នៃះ ការ- 
ដឡំើង ពន្ធ មនិអាច ធ្វើឡើង ឱៃយ 
ហសួ ព ីសមត្ថភាព បាន នោះទៃ 
ពៃះ ការដំឡើង ពន្ធ ឱៃយ ខ្ពស់ គឺ 
អាច នឹង បរាជ័យ ហើយ លិច - 
ចៃញ ជា បាតុភាព គៃះថា្នាក់ ថ្មី 
ដៃល បង្ក ឱៃយ កើតមាន បទ ល្មើស 
ផៃសៃងៗ។ លោក បាន បញ្ជាកថ់ា 
៖ «រដ្ឋ គ ឺតៃវូការ លយុ តៃ ហៃតអុ្វ ី
មិន ពៃម ដំឡើង ពន្ធ លើ ផលិត - 
ផល នៃះ? តៃ វា មិន បៃកដថា 
អី៊ចឹ ង ទៃ ពៃះអ្វីៗ  វា មិន បៃក ដ 
ថា  មាន បៃសិទ្ធភាព តាម ការ - 
រពំងឹ នោះទៃ។ ដ ំឡើ ង ពន្ធ រតឹតៃ 
ខ្ពសប់ៃឈមមខុ នងឹ អពំើ ល្មើ ស 
មិន តៃមឹតៃ មានការ រត់ពន្ធ ខុស - 
ចៃបាប់ ទៃគឺមាន ទំនិញ ក្ល ៃងកា្លាយ ។ 
បៃសនិជា វធិានការ នងិ  គោល- 
នយោបាយ យើង ធ្វើ មិន សៃួល  
វា ជរំញុឱៃយ មាន អពំើ ល្មើស ចៃញ 
មក ចៃើន បៃភព សៃ បពៃល 
បៃសិទ្ធភាព នៃ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
នៅមានកមៃិត»។

ជាមួយនឹង ការបកសៃយ 
បៃបនៃះ លោក សៃ សុឃន 
ក៏បាន អះអាង ដៃរ ថា តាម ផៃន- 
ការរបស ់រដ្ឋាភបិាល គ ឺមនិ អាច 
ដំ ឡើង ពន្ធ ភា្លាម ឱៃយ ដល់ ៧៥ 
ភាគរយ ដចូ អ្វដីៃល បាន លើក-
ឡើង នោះទៃ។ លោកបន្ត ថា 
រដ្ឋាភិបាល គឺ មាន ផៃន ការ 
ចៃបាសល់ាស ់រចួហើយ ក្នងុការ- 
ដំឡើង ពន្ធ ទៅលើ ផលិតផល 
ថា្នាំជក់ នៃះ ដោយ អាសៃ័យ ទៅ 
លើ ស្ថាន ភាព និង បរិបទ នៃ ការ- 
រើកចមៃើន របស់ បៃទៃស។

គួរ បញ្ជាក់ថា បច្ចបុៃបន្ន ពន្ធ ថា្នា ំ- 
ជក ់នៅ បៃទៃស កម្ពជុា នៅមាន 
អតៃ២៥%នៃ តម្លៃ លក់រាយ 
សមៃប់ បារើ ផលិត ក្នុង សៃុក និ 
ង ៣១%សមៃប់ បារើ នំាចូល 
ដៃ ល   អតៃ នៃះ  នៅ មាន កមៃិ ត   
ទាប នៅឡើយបើ ធៀប ជាមួ យ  
អតៃពន្ធ ថា្នាំជក់ នៃ បៃទៃស អា-
ស៊ានផៃសៃងៗទៀត។ នៃះ បើ តា ម 
របាយការណ៍ រប ស់ អង្គការ ចល នា    
ដើមៃបី សុខភាព កម្ពុជា៕



� ង��  ង និង អគ� នា យក 
លី �ៃសៃង

បេ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

បេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា៊ា ងលី

អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
មំុ គនា�  

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

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន �េដ្ឋ  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា ឡា 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណ រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌� នជា ន់ខ្ព ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង   

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

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិសី,  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,ឡា យ សា ម ន, 

 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
វ �ន ដា រា៉ា , រ័ត្ន  សុជា តា , រី សុចា ន ់

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លោ  ,  ជិន ណ ន,

សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម្ព 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 

�្ន េករចនា �េ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណ រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 017 578 768

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

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

បេ � ន�េក� យកា �េតស្ត ីទី
ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យកា �េត

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

បេ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចនា �េហទំព័រ
វង់ អូន

�្ន េករចនា ទំព័រ
សួន  សា វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិទួលរកា ៣
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម,  

 ខណ្ឌ ម នជ័យ,១២៣៥៣ រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
CELLCARD ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
SMART ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យ�ៀមរា ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២២ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com១០

ឧទ្ធរណ៍ជំនំុជម្រះសំណំុរឿងស្ត្រមី្នាក់បម្រងុនំានារីក្ម្រងៗទៅម៉ាឡ្រសីុ
គឹម សារុំ

ភ្នំពេញៈ សាលាឧទ្ធរណ៍ នៅ 
ថ្ងៃទី១៨ មករាបាន លើក បណ្ត ឹង- 
ឧទ្ធរណ៍ រប ស់ ស្តៃ ីជាប់ចោទ ម្នា ក់  
ក្នងុ ចំណោម ៣ នាក់មក ជំនំុ ជមៃះ 
បនា្ទាប់ពី ស្តៃី រូបនៃះ  មិន សុខ- 
ចិត្តនឹង តុលាការ ថ្នាក់កៃម  
ដៃល ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ ពន្ធនា គា រ 
១៦ឆ្នាំ ពាក់ព័ន្ធ ករណី បមៃុង 
នំានារីៗអាយុ ចន្លោះ ពី១៦ ដ ល់ 
១៩ឆ្នា ំ ចនំនួ៧នាក ់ ទៅធ្វើ ការ 
នៅ បៃទៃស ម៉ាឡៃសុ ីកាលព ីឆ្នា ំ
២០១៦ នៅរាជធានី ភ្នំពៃញ។

លោក ចៅកៃម ភូ ពៅ ស៊ុន  
បៃធាន កៃុមបៃឹកៃសា ជំនុំជមៃះ  
ក្នងុ សមសភាពលោក ចៅ កៃម 
៣រូប   បាន អាន អង្គហៃតុ នៅ 
ចំពោះមុខ ជនជាប់ចោទ និង 
មៃធាវី ការពារ សិទ្ធិ ឱៃយ ជន ជាប់ - 
ចោទ  ក្នុង បន្ទប់ សវនាការ នៅ 
ថ្ងៃទី១៨ មករាថ ក្នុង សំណុំ- 
រឿងនៃះ  មន ជនជាប់ចោទ ៣ 
នាក់  តៃ ស្តៃី ជាប់ចោទ ឈ្មោះ 
អ៊ុំ រា៉ា ដៃន អាយុ៣៥ឆ្នាំ ប្តឹង 
ឧទ្ធរណ៍ តៃ ម្នាក់ គាត់ ទៃ។

តាម អង្គហៃតុ របស់ សាលា- 
ឧទ្ធរណ៍ ភ្នពំៃញ បង្ហាញថ កា ល- 
ពដីើម ខៃមថិនុា  ឆ្នា២ំ០ ១ ៦ ស្តៃ ី
ឈ្មោះ ចាន់ សុ ឃីម បាន លួង - 
លោម នារីក្មៃងៗ ចំនួន៧ នាក់  
ដៃ ល រស់នៅក្នងុ ឃំុ ផាត់ សណ្តា យ 
ខៃត្តកំពង់ធំ  ដោយ បៃប់ ពួក - 
នាង ថ មន គៃ រីស ស្តៃី ខ្មៃរ  
ទៅធ្វើ ការ នៅ បៃទៃស សំាង ហ្គា - 
ពួរ  បាន បៃក់ខៃ ចៃើន។

កៃយពី លួងលោម បាន- 
សមៃច ហើយ នៅ ថ្ងៃទី១៤ 
មិថុ នា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តៃី ឈ្មោះ 

ចាន់ សុ ឃីម បាន នាំ នារី ទាំង 
៧ នាក់   មក សា្នាក់នៅ បណោ្តាះ - 
អាសន្ន នៅផ្ទះ របស់ ស្តៃី ជាប់ - 
ចោទ ឈ្មោះ អ៊ុំ រា៉ា ដា នៅក្នុង 
សង្កាត់-ខណ្ឌ ឫសៃសីកៃវ រាជ- 
ធានី  ភ្នំពៃញ។

ពៃល ពួក នារី ទំាង៧នាក់ កំពុ ង 
សា្នាក់នៅ រាជធានី ភ្នំពៃញ នះ  
ស្តៃី ជាប់ចោទ អ៊ុំ រា៉ា ដា បាន 
និយាយបៃប់ នារី ទាំង៧ នាក់ 
នះ ថ ពួកនាង មិនតៃូវ បាន 
យកទៅ ធ្វើការ នៅ បៃទៃស 
សាំង ហ្គា ពួរ ទៃ  តៃ យកទៅ 
បៃទៃស ម៉ាឡៃសុី វិញ។

អំឡុងពៃល នះដៃរ ស្តៃ ីឈ្មោះ 
សំ យ៉ុង ដៃលជា បក្ខពួក របស់ 
ស្តៃី ឈ្មោះអ៊ុំ រា៉ា ដា បាន ទៅ រត់ - 
ការ  ដោយនិយាយ ភូតកុហក 
អាជា្ញាធរ សង្កាត់ ចោមចៅ  ឱៃយ 
កៃសមៃួល ឈ្មោះ អាយុ នារីៗ 

ទំាងនះ  ដើមៃបី បាន ទៅធ្វើ លិខិ ត- 
ឆ្លង ដៃន សៃបចៃបាប់។

ប៉នុ្តៃ រឿងនៃះ  តៃវូ បៃកការ ណ ៍
ពៃះ តៃវូបាន អាជា្ញាធរ សង្កាត-់ 
ចោមចៅ  ប្តឹង នគរបាល នៃ 
នាយ កដា្ឋាន បៃឆំង ការជួញ ដូរ 
មនុសៃស ហើយ បាន  ឃាត់ខ្លួន 
ជនល្មើស ទាងំ ៣នាក ់នងិ បាន  
រំដោះ នារី ទាំង៧នាក់ នៅ ថ្ងៃទី 
១៣កក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

សំណុំ រឿងនៃះ  តៃូវបាន 
សាលាដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ  
បើកសវនាការ និង បៃកាស 
សាលកៃម នៅ ថ្ងៃទី១១ ខៃធ្នូ 
ឆ្នា ំ២០១៩ សមៃច ផ្តនា្ទាទោស 
ស្តៃី ឈ្មោះ អ៊ុំ រា៉ា ដា និង ឈ្មោះ 
ចាន់ សុ ឃីម ដាក់ពន្ធ នាគារ 
ម្នាក ់១៦ឆ្នា ំ ចោទ ព ី បទ នាចំៃញ 
ដោយ មិន សៃបចៃបាប់  សមៃប់ 
នាំ ឆ្លងដៃន តាម មតៃ១១ នៃ 

ចៃបាប ់ស្តពី ីការបង្កៃប អពំើ ជញួ- 
ដរូ  មនសុៃស នងិ អពំើ ធ្វើ អាជវីកម្ម 
ផ្លវូភៃទ។ ចពំោះ ឈ្មោះ ស ំយ៉ងុ 
តៃូវ ផ្តនា្ទាទោស ដាក់ពន្ធនាគារ 
១ឆ្នា ំ ចោទ  ព ីបទ ផ្តល ់ឯកសារ- 
ក្លៃង។ ដោយ មិន សុខ ចិត្តនឹង 
សាលកៃម ខាងលើ ស្តៃ ីជាប់ ចោ ទ  
ឈ្មោះ អំុ៊ រា៉ា ដា បាន ប្តងឹ មក សា - 
លាឧទ្ធរណ៍ ភ្នំពៃញ បន្តទៀត។

ស្តៃី ជាប់ចោទ អ៊ុំ រា៉ា ដា បាន 
នយិាយបៃប ់ចៅកៃម ក្នងុ អង្គ- 
សវនាការ នៅ ថ្ងៃទី១៨មករា ថ 
គាត់ ប្តឹង ឧទ្ធរណ៍ ពៃល នៃះ  មិន 
មៃន ជំទាស់ ទៅនឹង ទង្វើ របស់ 
ខ្លួន ទៃ  តៃ ជំទាស់ នឹង ទណ្ឌកម្ម 
ទោស ចៃើន ឆ្នា ំពៃក។ មៃយ៉ាង គា ត់ 
ក៏មន បញ្ហា គា្មោន អ្នក ថៃ ទាំ- 
ចិញ្ចឹមកូន ៣ នាក់  ដោយសារ 
គា្មោន អ្នក មើល ថៃ។ ស្តៃ ីជាប់ ចោ ទ 
ថ៖«ខ្ញុ ំសូម តុលាការ បន្ថយទោ  ស 

ខ្ញុំ ផង  ដើមៃបី ឆប់ បាន ចៃញទៅ 
មើលថៃកូនៗ ដៃល ទើប មន 
អាយុ១៣ឆ្នាំ អាយុ ១២ឆ្នាំ 
និង អាយុ៧ឆ្នាំ។ ពីមុន ពួកគៃ 
មន ឪពកុ ខ្ញុ ំមើលថៃ  ឥឡវូ គាត ់
តៃវូសា្លោប ់ដោយ ជងំ ឺក ូវដី បាន ៣ 
ខៃ មក ហើយ»។

លោក អុឹម សុផាន តំណង 
មហអយៃយការ  សន្និដា្ឋាន ក្នុង 
អង្គ សវនាការ នៅ ថ្ងៃទី១៨ មករា  
ថ  ជនជាបច់ោទ បាន សារភាព 
ពី ការបៃពៃឹត្ត របស់ខ្លួន  ហើយ 
តៃូវបាន តុលាការ ថ្នាក់កៃម 
ផ្តនា្ទាទោស១៦ឆ្នា។ំ អពំើ របស ់
ស្តៃី ជាប់ចោទ បើតាម ចៃបាប់ តៃូវ 
ផ្តនា្ទាទោស ព១ី៥ឆ្នាទំៅ២០ឆ្នា ំ 
ករណី ជនរងគៃះ ជា អនីតិជន ។

លោកថ៖«ការដៃល តុលា - 
ការ ថ្នាក់កៃម ផ្តនា្ទា ទោស ១៦ 
ឆ្នា ំដល ់ស្តៃ ីជាបច់ោទ គ ឺតៃមឹ តៃវូ  
តា ម លក្ខណៈ ចៃបាប់ ហើយ ប៉ុន្តៃ 
ជនជាបច់ោទ គរួ ទទលួ បានការ- 
សមៃល ទោស ខ្លះ  ពៃះ បទ- 
ល្មើ ស នៅ មិនទាន់ សមៃច » ។

លោក ឡាយ ឡងឌី ជា មៃ - 
ធាវី ការពារ ក្តី ឱៃយ ស្តៃី ជាប់ ចោទ 
អ៊ុំ រា៉ា ដា បានធ្វើ សៃចក្តី សន្និ - 
ដា្ឋាន ថ  លោក ឯកភា ព ចំពោះ 
ការសន្នដិា្ឋាន របស់ តំ ណ  ង មហ-   
អយៃយការ។ « កូនក្តី របស់ខ្ញុំ នៅ 
គៃប់ ដំណក់កាល គឺ គាត់ បាន 
សារភាព រហូតមក។ ហៃតុ- 
ដូច្នៃះ  ខ្ញុំ សូម តុលាការ មៃតា្តា 
បន្ថយ ទោស ដល់ គាត់ ផង»។

កៃយ បៃើពៃល ជំនុំជមៃះ 
ជិត១ម៉ាង មក  លោក ចៅកៃម 
ភូ ពៅ សុ៊ន បាន ថ្លៃងថ  សាល - 
ដីកា នៃះ នឹង តៃូវ  បៃកាស នៅ 
ថ្ងៃទី ២៨ មករា៕ 

ស្តេជីាប់ចោទ តេវូ សមត្ថ កិច្ច នំាខ្លនួ ចេញពីសាលាឧទ្ធរណ៍ នៅថ្ងេទី ១៨មករា   ។ រូបថត គឹម សារុំ

គឹម សា រុំ 

កពំង ់ស្ពឺៈ គៃប ់បៃភៃទ K57ចនំនួ ២៤ 
កៃស  និង គៃប់ DK82 មិល្លីម៉ៃតៃ  ៣០ 
គៃប់ តៃូវ ជំនាញ អង្គ ការហៃ ឡូ តៃស់ 
រៀច ចំ  កម្ទៃច ចោល នៅ ថ្ងៃទី ១៩  មករា 
នៃះ បនា្ទាប់ ពី ពលរដ្ឋ បៃទះ ឃើញ កប់ 
ក្នុង ដីនៅភូមិ ឈើ ទាល ជៃុំ  ឃុំ តៃពាំង- 
ជោរ  សៃុក ឱ រា៉ាល់  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ ។

លោក  ហួន  នី  បៃធាន កៃុម កម្ទៃច 
គៃប់ មីន មិនទា ន់ ផ្ទុះ នៃអង្គការ ហៃ ឡូ- 
តៃស់ បាន បៃប់ នៅ ថ្ងៃទី១៨  មករា ថ 
គៃប់ បៃភៃទ K57 ចំនួន ២៤ កៃស  និង 
DK82 មលិ្ល ីម៉ៃតៃ ចនំនួ ៣០ គៃប ់នងឹ តៃវូ 
ជំនាញ របស់ លោក រៀបចំ កម្ទៃច ចោល 
នៅ ថ្ងៃទី ១៩ មករា  ក្នងុ តំបន់ គា្មោន មនុសៃស- 
រស់ នៅ ។

លោក ថ៖  «រយៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ ហើយ 
ដៃល កៃមុ ការងរ យើង បៃមលូ  នងិ រកុរក 
គៃប់ នៃះ ហើយ នៅ ថ្ងៃនៃះ(ថ្ងៃទី ១៨ 

មករា)យើង រកៃសា ទុក នៅ កន្លៃង សុវត្ថ ិភាព 
ដោយ មន នគរ បាល ប៉ុស្តិ៍ យា មកាម 
តៃមឹ តៃវូ។នៅ ថ្ងៃ ស្អៃក( ថ្ងៃទ១ី ៩ មករា)
យើង  ក ម្ទៃច ចោល ហើយ» ។

លោក  នៅ ណន នាយ នគរ បាល ប៉សុ្តិ៍ 
ឃុំ តៃពាំង ជោរ  បាន ឱៃយដឹង នៅ ថ្ងៃទី ១៨ 
មករាថ  គៃប ់ សណំល ់ព ីសង្គៃម ទាងំ- 
នៃះ  តៃូវ បាន មន្តៃី ជំនាញ នៃ អង្គ ការ ហៃ- 
ឡូ តៃស់ បៃមូល រកៃសា ទុក   បនា្ទាប់ ពីព ល- 
រ ដ្ឋបៃទះ ឃើញ កាល ពីថ្ងៃ ទី ១៧ មករា  នៅ  
ភមូ ិឈើ ទាល ជៃុ ំ ឃុ ំតៃពាងំ ជោរ។គៃប ់
ទំាង២ បៃភៃទ នៃះ មន ខ្លះ នៅមន គុណ- 
ភាព ពី២០ ទៅ ៥០ ភាគ រយ ដៃរ ។

លោក ថ៖«គៃបK់57តៃវូ ចៃះ សុ ីខចូ 
អស់ គុណភាពរ លីង  ហើយ។ប៉ុន្តៃ គៃប់ 
DK82នៅមន គណុភាព ព ី២ ០ទៅ ៥០ 
ភាគ រយ ។អាហ្នឹង វា អាច ផ្ទុះ បង្ក គៃះ- 
ថ្នាក់ ដល់ មនុ សៃសបាន»។

លោក បាន ពនៃយល់ ថ គៃប់ K57នៃះ មន 
ទំ ហំ ធំ ជាង គៃប់ AK បន្តិច  ហើយ ជា 

គៃប់ កាំភ្លើង ស្វ័យ បៃវត្តិ(បាញ់ រះ)។ 
ចំណៃក ឯ គៃប់DK82វិញ វា មន បៃវៃង 
បៃហៃល កន្លះ ម៉ៃតៃ និង មន ទំ ហំប៉ុន 
កំភួន ជើង បៃើ សមៃប់ បាញ់ រថ កៃះ។

បើតាម លោក  នៅ ណន គៃប់ ទាំង- 
នះ  តៃូវបាន  ពលរដ្ឋ ម្នាក់ រស់នៅ ភូមិ- 
ឈើ ទាល ជៃុ ំឃុតំៃពាងំ ជោរ បៃទះឃើញ  
ពៃល គាត ់កពំងុ ភ្ជរួ រាស ់ដ ីធ្វើ ចម្ការ។ នៅ 
តំបន់ សៃុក ឱ រា៉ា ល់ នះ សមៃបូរ  ពៃ ហើយ 
ទាហន ខ្មៃរកៃហម បាន យក ទីតំាង តំបន់ 
នះ ធ្វើជា ជមៃក លាក់ ខ្លួន ក្នុង អំឡុង 
ឆ្នាំ១៩៨៨ បា្លោយ។ គៃប់ ទាំងនះ ជា 
សំណល់ ពី សម័យ សង្គៃម បៃទាញ បៃទង់ 
គា្នា រវាង រដ្ឋ កម្ពុជា ជា មួយ ទាហន ខ្មៃរ- 
កៃហម ។

លោក បន្ថៃម ថ ការបៃទះ ឃើញ គៃប ់ 
មិន មៃន ទើប តៃ លើក នៃះ ទៃ  ពោល គឺ 
មន ជាចៃើន លើក មកហើយ  ជាពសិៃស 
ក្នុង ឃុំតៃពាំង ជោរតៃ ម្តង  ប៉ុន្តៃ មិនមន 
ចំនួន ចៃើន ទៃ  ទើបតៃ លើក នៃះ មន 

ចំនួន ចៃើន ខុសធម្មតា«បុ៉ន្តៃ ទោះជា តំបន់ 
មន សំណល់ គៃប់ ក្ត ី តៃគា្មោន មនុសៃស រង- 
របួស  ឬ សា្លោប់ ដោយ សារ ផ្ទះុ គៃប់ ទៃ »។

លោក បន្ថៃម ថ៖ «បញ្ហា នៃះ យើង តៃង- 
តៃ ផៃសព្វ ផៃសាយ នៅតាម ភូមិ របស់ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ ឱៃយ ពួក គាត់ យល់ ដឹង ពី បញ្ហា 
គៃះ ថ្នាក់ ដោយ សារ គៃប់ មីន។ដូច្នៃះ 
ពួក គាត់ មិន ហ៊ាន ប៉ះពាល់ ទៃ បើ ឃើញ 
គាត់ រាយ ការណ៍ មក យើង ភា្លោម»៕

អង្គការហ្រឡូត្រស់រៀបចំកម្ទ្រចគ្រប់K57ចំនួន២៤ក្រសនិងDK82នៅថ្ង្រន្រះ

គេប់កំាភ្លើង K57 កេយពលរដ្ឋបេទះឃើញ 
កាលពីថ្ងេ១៧ មករា។ រូបថត ប៉ូលិស
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 10,420 10,360 10,420 10,340

2 GTI 4,260 4,240 4,260 4,160

3 PAS 13,280 13,280 13,320 13,280

4 PEPC 3,100 3,100 3,100 3,090

5 PPAP 14,800 14,860 14,860 14,800

6 PPSP 2,080 2,070 2,090 2,070

7 PWSA 7,100 7,100 7,100 7,060

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងេទី១៨ ែខមករា ឆ្នាំ២០២២ 

លោក  អុិន ចាន់នី ៖ ការ ស្នើសំុឥណទាន តាម ប្ព័ន្ធ ឌីជីថល   កើន ឡើង ខ្ពស់ 
ម៉ៃ គុណមករា

បាតដ់បំងៈ បេធាន នាយក បេត ិបត្ត ិ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី លោក 
អិ៊ន ចាន់នី លើក ឡើង ថា ការ ដាក់ 
ពាកេយ ស្នើ ស៊ ំឥណ ទាន តាម បេពន័្ធ ឌជី-ី
ថល តាម រយៈ ធនាគារ អេស៊លីដីាមាន 
ការ កើន ឡើង គរួ ឱេយ កត ់សមា្គាល ់នៅ ក្នងុ   
រយៈ ពេល ២ ឆ្នា ំចង៊ កេយ នេះ ដោយ 
ធនាគារ របស់ លោក ទទួល បាន ការ 
ស្នើ  ស៊ំ តាម បេព័ន្ធ អន ឡាញ ក្នុង រង្វង់ 
៤០ ម៊ឺន នាក់ គិត ចាប់ ពី ឆ្នាំ ២០២០។

ការ ថ្លេង បេប នេះ របស់ លោក អិ៊ន 
ចានន់ ីតេវូ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នងុ ឱកាស ច៊ះ 
តេួត ពិនិតេយ ការិយា ល័យ ធនាគារ អេ-
ស៊ីលីដា សាខា សេ៊ក បាណន់  នេ ខេត្ត 
បាត់ដំបង ដោយ លោក  កត់ សមា្គាល់ 
ថា ចាប ់ព ីឆ្នា ំ២០២០ ចនំនួ អ្នក ស្នើ ស៊ ំ
ឥណទាន តាម បញ្ជរ ឬ  ទីភ្នាក់ងារ ទូទំាង- 
បេទេស របស ់អេស៊លីដីា មនិ សវូ មាន 
ចេើន   ទេ។ ការ ធា្លាក់ ច៊ះ នេះ គឺ បនា្ទាប់ ពី 
អតិថិជន ភគ ចេើន បាន ងាក មក បេើ- 
បេស់ សេវា ស្នើ សំ៊ ឥណទាន តាម ឌីជី- 
ថល ដោយ សារ មាន ភព ងាយ សេលួ 
មិន ស្មុគ សា្មាញ និង ចំណាយ ពេល ខ្លី។

លោក ចាន់នី បាន ថ្លេង ថា៖« គិត  ពី 
ឆ្នាំ ២០២០ មក ទល់ បច្ចុបេបន្ន ចំនួន 
អ្នក  ស្នើ ស៊ ំឥណទាន តាម អេឡចិ តេនូកិ  
របស់ អេស៊ីលីដា មាន ចំនួន ៤០ម៊ឺន 

នាក់ ដេល ជាចំនួន មួយ ដ៏ ខ្ពស់ ។ ការ 
កើន  ឡើង ចំនួន អ្នក ស្នើ ស៊ំ ឥណទាន 
តាម ឌីជីថល នេះ កើត ឡើង កេយ ពី 
ធនាគារ អេស៊ីដា បាន ខិត ខំ អភិវឌេឍន៍ 
ផលិត  ផល និង សេវា កម្ម ឌីជីថល ជា 
បន្ត បនា្ទាប់ ក្នុង ការ បមេើ អតិថិជន  ឱេយ 
សេប តាម ការ រកី ចមេើន នេ បច្ចេក វទិេយា 
ហិរញ្ញ វត្ថុ »។

លោក អឿ សធ៊ារត័្ន នាយក បេតបិតិ្ត 
ការយិាលយ័ ឥណ ទាន កម្ពជុា (CBC) 
ធា្លាប ់ នយិាយ ថា ជាមយួ នងឹ ការ ទទលួ 
យក យា៉ាង ឆប ់រហស័ នេ ឌជីថីល នយី- 

កម្ម ធនាគារ ចល័ត និង Fintech មាន  
ទិន្នន័យ ជា ចេើន ដេល បាន បង្កើត នូវ 
ចរតិ លក្ខណៈ របស ់អតថិ ិជន នេ អាជវី- 
កម្ម ដេល គេ  អាច វិភគ ដើមេបី បង្កើត   
ការ យល់ ដឹង អំពី អាជីវ កម្ម ឆ្លាត វេ ។

ជាមួយ នឹង បេភព ទិន្នន័យ ថ្មីៗ ជា- 
ចេើន  ដេល កពំង៊ វវិឌេឍ អាជវីកម្ម នៅ ក្នងុ 
បេទេស កម្ពជុា ស្ថតិ ក្នងុ ទតីាងំ មយួ ដេល  
ពួក គេ អាច ទទួល បាន អត្ថ បេយោជន៍ 
ព ីការ ជកី យក ទនិ្ន នយ័ នងិ ផលតិ ផល 
វភិគ ទនិ្ននយ័ កមេតិ ខ្ពស ់ ដើមេប ីកណំត ់
គោល ដៅ ក្នងុ ការ បង្កើត ចណំេក ទផីេសារ 

របស់ អតិថិ ជន ។
លោក បាន ថ្លេង ថា ៖ «ពនិ្ទ ុឥណទាន 

របស ់យើង  គ ឺជា ផលតិផល មយួ ដេល 
បេើ បច្ចេកទេស ស្វេង រក ទិន្ន ន័យ  និង 
ការ វិភគ កមេិត ខ្ពស់ ។ យើង ផ្តោត លើ 
ការ បង្កើន ជនំាញ កមា្លាងំ ពល កម្ម របស ់
យើង ជា នចិ្ច ដើមេបី ធានា ថា ពកួ គេ អាច 
អនវ៊ត្ត ជនំាញ សេប តាម តមេវូការ ទផីេសារ  
ដេល ផ្លាស់ ប្តូរ យា៉ាង ឆប់ រហ័ស» ។

«យើង ក៏ បើក ចំហ ផង ដេរ នៅ ក្នុង 
ការ សហការ ជាមួយ អ្នក ជំនាញ និង 
សា្ថាបន័ ខាង កេ ដេល ជា ការ រមួ ផេសំ គា្នា 
ក្នុង ការ នាំ មក នូវ អត្ថ បេយោជន៍ ដល់ 
បេពន័្ធ អេកឡូសូ៊ ី» ។ នេះ បើ យោង តាម 
លោក ស៊ធារ័ត្ន។

យោង តាម លោក ចានន់ ីចនំនួ អ្នក- 
បេើ បេស ់បេពន័្ធ ឌជីថីល របស ់អេស៊-ី 
ដា បច្ចបុេបន្ន មាន រហតូ ដល ់ ៩៤ ភគរយ  
ខណៈ អ្នក បេើ បេស់ សេវា ទីភ្នាក់ងារ 
និង  បញ្ជរ មាន តេ ៦ភគ រយ  ប៉៊ណ្ណោះ។ 

ទោះ បី យា៉ាង នេះ ក្តី លោក ចាន់នី  
បញ្ជាក់ ថា អេស៊ីលីដា នឹង បន្ត ពងេីក 
ការយិា លយ័ នៅ តាម រាជធាន-ី ខេត្ត ឱេយ 
កាន ់តេ ចេើន បន្ថេម ទៀតក្នងុ  ឆ្នា ំ២០២២ 
នេះ ដើមេបី ឆ្លើយ តប នឹង កំណើន របស់ 
អ្នក បេើ បេស់  ។ លោក បន្ថេម ទៀត ថា 
ក្នុង ចំណម បេក់ បញ្ញើ សនេសំ សរ៊ប 
របស ់អេស៊លីដីា ជាង  ៥ ,៤ពាន ់  លាន 
ដ៊លា្លារ មាន ការ រួម ចំណេក ៧០ ភគ - 

រយ  ព ីអតថិជិន នៅ រាជធាន ីភ្នពំេញ រឯី 
ទំហំ ឥណទាន ដេល មាន ជាង ៥ ពាន់ 
លាន ដ៊លា្លារ ដូចគា្នា ៧០ ភគ រយ តេូវ 
បាន  ក្តោប កា្តោប់ ដោយ អតិថិ ជន នៅ 
តាម បណា្តា ខេត្ត ។

យោង   តាម លោកសេ ីមា៉ារ អមរា អន-៊ 
បេ ធាន នាយក បេតបិត្ត ិធនាគារ អេស៊-ី 
លី ដា នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ អេស៊ីលីដា 
បាន  ទទួល ការ ទូទាត់ តាម បេព័ន្ធ អេ-
ឡិច  តេូនិក ចំនួន ៨៥ លាន បេតិបត្តិ- 
ការ កើន  ឡើង ៦១ ភគ រយ  ដេល មាន 
ទំហំ ទឹក បេក់  ៣៤ ពាន់ លាន ដ៊លា្លារ  
កើន ឡើង  ៩០ ភគ រយ  បើ ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ
២០២០។ ការ ទទូាត ់បេក ់តាមបេពន័្ធ 
អេឡិច  តេូនិក របស់ អេស៊ីលីដា បាន 
រមួ ចណំេក ទផីេសារ បេតបិត្ត ិការ ១២,១៩  
ភគ រយ  នងិ ទហំ ំបេតបិត្ត ិការ ១៧,១៦ 
ភគ រយ នេ ចំនួន បេតិបត្តិការ សរ៊ប 
របស ់វសិយ័ ធនាគារ នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុនៅ 
ឆ្នាំ ២០២១ ។

របាយ ការណ៍ របស់ ធនាគារ ជាតិ នេ 
កម្ពុជា  (NBC)  កាល ពី ពេល ថ្មីៗ នេះ 
ឱេយ  ដឹង ថា នៅ  ឆ្នាំ ២០២១ គេឹះ សា្ថាន 
ធនាគារ និង ហិរញ្ញ វត្ថុ បាន ធ្វើ បេតិបត្តិ- 
ការ ទទូាត ់បេក ់  តាម អេឡចិតេនូកិ មាន  
ជិត  ៧ ០០   លាន បេតិបត្តកិារ ដេលមាន 
ទំហំ ទឹក  បេក់ ជិត ២ ០០ ពាន់ លាន 
ដ៊លា្លារ  ឬ ស្មើ នឹង  ៧៨៧ ភគ រយ នេ 
ផលិត ផល សរ៊ប៕ LA

តពីទំព័រ ១...ទីកេ៊ង បាត់ដំ- 
បង និង ទីកេ៊ង សៀមរាប ដេល 
តេូវ បាន គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ 
វាយ តម្លេ ទីកេ៊ង សា្អាត  កេសួង  
ទេសចរណ ៍បេកាស ជយ លាភី 
កាល ពី ថ្ងេទី១៧ ខេមករា ឆ្នាំ 
២០២២។

លោក ងវូ សេង កាក ់បេធាន 
មន្ទរី ទេសចរណ ៍ខេត្ត សៀមរាប 
បាន បេប ់ភ្នពំេញ ប៉ស៊្តិ៍ ថា នេះគ ឺ
ជា មោទនភព នងិ  ជា កតិ្តយិស  
របស់ បេជាពលរដ្ឋ ខេត្ត សៀម-
រាប  ខណៈ នេះ ជា លើក ទី ៣  
ដេល ទី កេ៊ង សៀម រាប ទទួល 

បាន ជយលាភ ី ជាទ ីកេង៊ ទេស-
ចរណ៍ សា្អាត អាសា៊ាន លើក ទី៣។

លោក បន្ថេម  ថា ការជាបជ់យ- 
លាភ ីនេះ មនិមេន ជា រឿង ចេដនេយ   
ទេ ពេះ អាជា្ញាធរ នងិ មន្តេ ីគេប ់
លំដាប់ ថា្នាក់ និង  ពលរដ្ឋ ទាំង- 
អស់ បាន ខំ បេឹងបេង អន៊វត្ត  នូវ 
គោលការណ ៍ដេល គណៈកមា្មា- 
ធិការ ជាតិ បាន ដាក់ ចេញ មក 
រមួមាន បរសិា្ថាន វធិាន សវ៊ត្ថភិព  
ទេសចរណ ៍ហេដា្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ 
សេវាកម្ម និង អនាម័យ ជាដើម។

លោក  ថ្លេង  ថា៖« យើង បាន  
អនវ៊ត្ត ទៅតាម ស្តងដ់ា អាសា៊ាន 

ដេល គេ បាន កំណត់  និង វាយ- 
តម្លេ ។  ពិត ណាស់ ដើមេបី ថេរកេសា 
តំណេង   នេះ បាន យើង នឹង បន្ត 
សហការ ជាមួយ ភគី ពាក់ព័ន្ធ 
ដើមេប ីថេរកេសា នងិ អភវិឌេឍន ៍ទ ីកេង៊ 
ទេសចរណវ៍បេបធម ៌បេវត្តសិាស្តេ  
មយួ នេះ ឱេយ ទទលួបាន ជ យលាភ ី 
នៅ ឆ្នាំ បន្ត បនា្ទាប់  ទៀត»។

បេធាន មន្ទីរ ទេសចរណ៍ ខេត្ត 
ពេះសហីន៊ លោក តាងំ សចិ៊ត្ត- 
គេឹះ សា្នា បានឱេយដឹង ដេរ ថា នេះ 
ជា លើក ទី១ ហើយ ដេល ខេត្ត 
ពេះសហីន ៊ទទលួ បាន ជយលាភ ី 
ជាទី កេ៊ង ទេសចរណ៍ សា្អាត អា-

សា៊ាន។ លោក បន្ថេម ថា ក្នុង 
នាម  ជា ខេត្ត ដេល   ទទួល រៀប ចំ 
វេទិកា ទេសចរណ៍ អាសា៊ាន ឆ្នាំ 
២០២២ នងិ  ជា មា្ចាស ់ជយលាភ ី
ផង នងឹធ្វើ ឱេយ ខេត្ត ជាប ់តបំនឆ់្នេរ 
មយួ នេះ កានត់េ លេបលីេបាញ  នងិ 
អាច  ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ 
បរទេស ទាំង ក្នុង តំបន់  និង ពី 
បណា្តា បេទេស ផេសេងៗ ទៀត។

លោក   បញ្ជាកថ់ា៖ «វេទកិា  នេះ  
មាន សារៈសខំាន ់ខា្លាងំ ក្នងុការ- 
បងា្ហាញ បេទេស នៅ ក្នុង តំបន់ 
នងិ ពភិព លោក  ថា ខេត្ត ពេះស-ី
ហន ៊ គ ឺជា គោលដៅ ទេសចរណ ៍
ដេល បាន បើក ឡើងវិញ បេកប- 
ដោយ គ៊ណភព ស៊វត្ថិភព 
នរិន្ត រភព ដើមេបី អនញ៊្ញាតឱេយ ភ្ញៀវ- 

ទេសចរ អន្តរជាតិ តេឡប់ មក 
កមេសាន្ត  នៅ កម្ពជុា កដ៏ចូជា តបំន ់ 
អាសា៊ាន ឡើងវិញ»។

លោក ធនួ ស៊ណីាន បេធាន 
សមាគម ទេសច រណ៍ អាស៊ី បា៉ា-
ស៊ីហ្វិក កម្ពុជា បាន និយាយ  ថា 
ជយលាភី របស់ ទីកេ៊ង ទាំង  ៣  
នា ពេលនេះ បានធ្វើឱេយ  កម្ពុជា 
កាន់តេ មាន ភព ស្មើម៊ខ ស្មើ- 
មាត់  នៅលើ ឆក  អន្តរ ជាតិ ។

លោក   ឱេយ ដឹង ទៀត ថា កម្ពុជា 
ជា  បេទេស ដបំងូ គេ នៅក្នងុ តបំន ់
អាសា៊ាន ដេល មាន ភព កា្លាហាន 
ក្នុង ការ រៀបចំ វេទិកា ទេសចរ- 
ណ៍ អាសា៊ាន ឆ្នាំ ២០២២ ដ៏ ធំ 
បេប នេះ ចាប ់តាងំ ព ីមាន ការ រកី 
រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។  នេះ 

បញ្ជាក ់ ថា កម្ពជុា មាន លទ្ធភព 
ក្នងុ ការ គេប់ គេង សា្ថាន ភព កូវីដ- 
១៩ បាន ល្អ កេយ  រដា្ឋាភ ិបាល 
បេកាស បើក បេទេស ឡើង វិញ។

លោក   បន្ត ថា៖ « ក្នុង កាលៈ - 
ទេសៈ នេះ យើង មិន ហា៊ាន រំពឹង 
ខ្ពស ់ពេក នោះទេ ចពំោះ ការ សា្តោរ 
វិស័យ នេះ ឱេយ មាន ភព បេសើរ 
ឡើង វញិ ពេះ បច្ចបុេបន្ន ការ ភ្ជាប ់ 
ជើង ហោះហើរ របស់ កម្ពជុា នៅ 
មាន កមេិត  ប៉៊ន្តេ ខ្ញុំ សងេឃឹម ថា 
ជយលាភ ីជាទ ីកេង៊ ទេសចរណ ៍
សា្អាត អាសា៊ាន  និង ភពជា មា្ចាស់- 
ផ្ទះ រៀបច ំវេទកិា ទេសចរណអ៍ា-  
សា៊ាន  នឹង ជួយ ជំរ៊ញ កំណើន 
វិស័យ ទេសចរណ៍ បន្ថេម ទៀត 
នាពេល ខាង ម៊ខ»៕ LA

លោក អុិន ចាន់នី បៃធាននាយកបៃតិបត្តធិនាគារ អៃសីុលីដា។ រូបថត ហា៊ាន រងេសី

ទីកុ្ងចំនួន  ៣  របស់  កម្ពជុា បាន ជាប់ ...
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សមត្ថភាពផលិតថាមពលពីពន្លពឺ្រះអាទិត្រយនឹងត្រវូដំឡើងបន្ថ្រម
ហំ ផានិត

ពោធិ៍សាត់ៈ ស្ថានីយ ផលិត 
ថាម ពល អគ្គសិនដីើរ ដោយ ពន្ល ឺ
ពៃះ អាទិតៃយ(Solar Station)  
ដៃល ធជំាង គៃ នៅ ក្នងុ បៃទៃស- 
កម្ពជុា គៃង នងឹ ពងៃកី សមត្ថ- 
ភាព  ផលតិ កម្ម របស ់ខ្លនួ ព ី៩០ 
ដល ់២៤០មៃហ្គា វ៉ាត ់នា ពៃល 
ឆប់ៗ នៃះ ដើមៃបី ឆ្លើយតប នឹង 
តមៃូវ ការ បៃើ បៃស់  និង កាត់- 
បន្ថយ ការ ចំណាយ លើ ថ្លៃ អគ្គិ - 
សនី របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ។

ស្ថានយី ផលតិថាមពល អគ្គ-ិ 
សន ីនៃះ ស្ថតិ   នៅ ភមូ ិអ នៃសរ កា្តាម 
ឃុំ ស្នា អ នៃសា សៃុក កៃគរ ខៃត្ត 
ពោធិ៍សត ់ដោយ តៃវូ បានសង-  
សង់ នៅ លើ ផ្ទៃដី ចំនួន ១៣៥ 
ហកិតា ក្នងុ   តម្លៃ ទកឹ បៃក ់សរបុ 
២៨ លាន ដុលា្លារ។

ក្នងុអឡំងុ ពៃល  ជបួ សណំៃះ- 
សំណាល ជា មួយ បៃជាពលរដ្ឋ 
នៅ សៃកុ កៃគរ ខៃត្ត ពោធិ៍សត ់
កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៦ ខៃ មករា កន្លង 
មក   លោក កៃវ រតនៈ អគ្គ នា-
យក អគ្គិសនី កម្ពុជា បាន លើក 
ឡើង ថា បច្ចុបៃបន្ន ស្ថានីយ នៃះ  
គឺ  ជា ស្ថានីយ ផលិត ថាម ពល 
ដៃល  ស្អាត ឥត មាន ផៃសៃង និង   
ធំជាង គៃ បង្អស់ នៅ កម្ពុជា ។

លោក កៃវ រតនៈ បានបញ្ជាក ់

ថា ៖ «សម្តៃច តៃជោ ហ៊នុ សៃន 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី នៃ កម្ពុជា បាន 
ឯក ភាព ឱៃយ បន្ត ដំឡើង ស្ថានីយ 
ថាមពល អគ្គសិន ីដើរ ដោយ ពន្ល ឺ
ពៃះអាទតិៃយ នៅក្នងុ ឃុ ំស្នា អនៃសា 
សៃុក  កៃគរ ដៃល សព្វ ថ្ងៃ នៃះ វ 
ធ ំជាង គៃ រចួ  មកហើយ ដើមៃបីបន្ត 
ពងៃីក អានុភាព ផលិត ពី ៩០   
ទៅ  ដល ់ ២៤០  មៃហ្គាវ៉ាត ់ដោយ  
នឹង បន្ថៃម អានុភាព ដល់ ទៅ 
១៥០ មៃហ្គាវ៉ាត់ ទៀត នៅ ក្នុង 
គមៃង ទី២  នៃះ»។

លោក  បន្ថៃម ថា ទតីាងំ នៃះ ក ៏
នឹង កា្លាយ ជា កម្មវត្ថុ នៃ ការ មក 
លៃង នងិ  សកិៃសា សៃវ ជៃវរបស ់
កៃមុ សសិៃសាន ុសសិៃស អ្នក បច្ចៃក-
ទៃស ក៏ ដូច ជា អ្នកវិទៃយាសស្តៃ 
មួយ ចំនួន ផង ដៃរ។  នៃះ ក៏ ជា 
មោទនភាព បផំតុ សមៃប ់បៃជា- 
ជន ក្នងុសៃកុ កៃគរ នយិាយ ជារមួ   
នងិ   នយិាយ ដោយ ឡៃក សមៃប ់ 
បៃជាជន ក្នុង ខៃត្តពោធិ៍សត់ 
ទាំង   មូល ដៃល តៃូវ បាន រដ្ឋាភិ-
បាល ជៃើសរើស ទីតាំង នៃះ ធ្វើ 
ការ អភវិឌៃឍ បង្កើត ទផីៃសារ ការងារ 
និង កាត់ បន្ថយ   ចំណាក សៃុក។

លោក ជាវ តាយ អភិបាល 
ខៃត្ត  ពោធិ៍សត់ បាន បៃប់ ភ្នំ-
ពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ការ ផលតិ អគ្គសិន ី
ដើរ ដោយ ពន្លឺ ពៃះអាទិតៃយ   បាន 
ផ្តល់ បៃយោជន៍ យា៉ាង ធំធៃង 

សមៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ។ លោក 
បញ្ជាក ់ថា ៖« អគ្គសិន ីដើរ ដោយ 
ថាមពល សូ ឡា មិន បាន បង្ក 
ផល ប៉ះពាល ់ដល ់បរសិ្ថាន នងិ 
ជយួ ជរំញុ ឱៃយ តម្លៃ អគ្គសិន ីធរូថ្លៃ  
ជាង មនុ ដោយ ខៃត្តពោធិ៍ សត ់
ទាងំ មលូ មាន អគ្គសិន ីបៃើបៃស ់  
ជាង  ៩០ ភាគរយ  ហើយ»។

បើតាម លោក ជាវ តា យ កៃ 
ពី ស្ថានីយ ផលិត អគ្គិសនី ដើរ 
ដោយ ពន្លពឺៃះអាទតិៃយ នៅ ខៃត្ត- 

ពោធិ៍សត់ ក៏ នៅ មាន ស្ថានីយ 
វរើ  អគ្គសិន ីមយួ ទៀត ដៃល មាន 
សមត្ថភាព ផលតិ ថាមពល បាន  
៨០ មៃហ្គាវ៉ាត់ ដៃល គមៃង 
នៃះ កំពុង   ដំណើរ ការ សងសង់ 
ដោយ សមៃច បាន បៃមាណ ១០ 
ភាគរយ។ គមៃង នៃះ  វនិយិោគ  
ដោយ កៃុមហ៊ុន មក ពី  កូរ៉ៃ។

កន្លង ទៅវនិយិោគនិ ក្នងុសៃកុ 
ជា ពសិៃស អ្នក ក្នងុ វសិយ័ សហ-
គៃស ធនុ តចូ នងិ មធៃយម កម្ពជុា 

តៃង លើក ឡើង ព ីបញ្ហា ដៃល ធ្វើ 
ការ កៃច្នៃ ផលិតផល ក្នុង សៃុក 
មិន អាច បៃកួត បៃជៃង ជា មួយ   
ផលតិ ផល នាចំលូ បាន ដោយ- 
សរ តម្លៃ អគ្គិសនី។

បៃធាន សម្ពន័្ធ សមាគម សហ- 
គៃស ធនុ តចូ  នងិ មធៃយម កម្ពជុា 
លោក តៃ តាំង ប៉ បាន បៃប់ ថា 
បច្ចុបៃបន្ន តម្លៃ អគ្គិសនី និង តម្លៃ 
ដកឹ  ជញ្ជនូ នៅកម្ពជុា គ ឺខ្ពសជ់ាង  
បៃទៃស ជិត ខាង ទោះ បី  រដ្ឋាភិ-

បាល បាន ជយួ សមៃលួ ចុះ ២០ 
ភាគរយ ហើយ ក៏ ដោយ ដៃល 
ធ្វើ  ឱៃយ កម្ពជុា តៃវូ នា ំចៃញ វត្ថធុាត-ុ 
ដើម យា៉ាង ចៃើន ពៃះ គ្មាន លទ្ធ- 
ភាព ក្នុង ការកៃ ច្នៃ។

លោក  បាន បន្ត   ថា ការ បង្កើត  
ស្ថានយី ផលតិ អគ្គសិន ីកាន ់តៃ 
ចៃើន កាន់ តៃ ល្អ ដៃល នឹង អាច 
ជួយ សមៃួល ដល់ ការ ចំណាយ 
របស់ អ្នក ផលិត ក្នុង សៃុក។

លោក  បញ្ជាក ់ថា៖  «បៃសនិបើ  
រដ្ឋាភបិាល អនញុ្ញាត ឱៃយ វនិយិោ- 
គនិ មក វនិយិោគ លើ ការ បង្កើត 
ស្ថានីយ ផលិត ថាមពល អគ្គិ - 
សនី ដើរ ដោយ ពន្លឺពៃះអាទិតៃយ 
កាន ់តៃ ចៃើន នោះ នងឹនា ំឱៃយមាន  
ការ បៃកួត បៃជៃង តម្លៃ ភ្លើង ក៏ 
ទាប ទៅ តាម ហ្នងឹ ដៃរ ទើប ជយួ 
ដល់ ផលិតផល ក្នុង សៃុក អាច 
បៃកតួ បៃជៃង ឈ្នះ  បៃទៃស ជតិ- 
ខាង(វៀតណាម  និង ថៃ )»។

ស្ថានយី ផលតិ ថាមពល អគ្គ-ិ 
សនី ដើរ ដោយ ពន្លឺ ពៃះអាទិតៃយ 
នៃះ តៃូវ បាន វិនិយោគ ដោយ 
កៃមុ ហ៊នុ SchneiTec Co., Ltd   
នៅក្នុង តំបន់ សៃដ្ឋ កិច្ច ពិសៃស 
កៃគរ ខៃត្ត ពោធិ៍សត់ ដោយ 
មាន   រោង ចកៃជា ចៃើន  ដូច ជា 
កាតដ់ៃរ រោង ចកៃ ដឡំើង តៃង-់ 
ស្វូរ រោង ចកៃ  ផ្គុំ និង ដំឡើង រថ - 
យន្ត Ford ជាដើម៕ LA

តពីទំព័រ ១...សៃុក កោះកុង ខៃត្ត- 
កោះ កងុ មាន ទនុ វនិយិោគ  ៣៨៩ លាន   
ដុលា្លារ  បង្កើត ការងារ បាន  ១ ៥៨០ 
កន្លៃង, គមៃង វិនិយោគ សងសង់ 
និង  អាជីវកម្ម សណា្ឋាគរ ថា្នាក់ ផ្កាយ៥ 
ដៃល មាន  ៥២៨ បន្ទប ់ របស ់កៃមុហ៊នុ 
K.B.X Investment Co., Ltd នៅ 
មហវិថី ពៃះមុនីវងៃស សងា្កាត់ បឹង កៃង-
កង ទី៣ ខណ្ឌ បឹង កៃងកង រាជធានី 
ភ្នពំៃញ មាន ទនុវនិយិោគ  ១២៩ លាន 
ដុលា្លារ  និង បង្កើត ការងារ បាន  ៧៣៧ 
កន្លៃង, នងិ គមៃង វនិយិោគ កសកិម្ម 

ដំ ចៃក  និង ដំណាំ ហូប ផ្លៃ របស់ កៃុម-
ហ៊ុន Longfuiter Anlong Veng 
Oddor Meanchey Agriculture 
Park Co., Ltd នៅ សៃុក អន្លង់វៃង 
ខៃត្ត ឧត្តរ មានជ័យ មាន ទុនវិនិយោគ 
៥១ លាន ដុលា្លារ  បង្កើត ការងារ បាន   
១ ៨៦៧ កន្លៃង ។

ចណំៃក គមៃង ចនំនួ ៦ ផៃសៃង ទៀត 
រមួ មាន គមៃង បង្កើត រោង ចកៃ ផលតិ 
នងិ  ផ្គុ ំដឡំើង បន្ទះ សឡូា របស ់កៃមុហ៊នុ  
Academic Solar Energy Mfg 
Co ., Ltd នៅ សៃកុ ខៃសាច ់កណា្តាល ខៃត្ត-  

កណា្តាល មាន ទនុ វនិយិោគ  ៨,២លាន 
ដុលា្លារ បង្កើត ការងារ  ២៦៥ កន្លៃង , 
គមៃង បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ និង វៃច- 
ខ្ចប់ សច់ (មាន់ ទា ជៃូក គោ) និង 
ផលតិ ម្ហបូ អាហរ  របស ់កៃមុហ៊នុ Tmh 
Poultry Co.,Ltd នៅ សៃកុឧដងុ្គ ខៃត្ត-  
កពំងស់្ព ឺមាន ទនុ វនិយិោគ ៥,៧ លាន 
ដុលា្លារ បង្កើត ការងារ   ២២៦ កន្លៃង, 
គមៃង បង្កើត រោងចកៃ ផលិត ការ៉ូជ័រ 
កមៃល បាត ទៃនាប ់កមៃល បាត នងិ 
ជើង ជញ្ជាងំជរ័ របស ់កៃមុហ៊នុ Haopai 
Decoration Material (Cambo-
dia) Co., Ltd នៅ សៃុក អង្គស្នួល ខៃត្ត-  
កណា្តាល មាន ទនុវនិយិោគ ៤,២លាន 
ដលុា្លារ  បង្កើត ការងារ  ១៩៤ កន្លៃង, នងិ 
គមៃង វនិ ិយោគ បង្កើត រោងចកៃ កៃច្នៃ  
កា្តារ បន្ទះ ( ពី ឈើ នាំចូល និង ឈើ ដំ - 
ដុះ  ក្នុង សៃុក ) របស់ កៃុមហ៊ុន Cam-
bodian Guoxing Yi Qun Lang 
Plywood Co., Ltd  នៅ សៃកុ បារាយណ ៍
ខៃត្ត កំពង់ធំ មាន ទុន វិនិយោគ ៣,៤ 
លាន ដុលា្លារ និង អាច បង្កើត ការងារ 
បាន ១៩២កន្លៃង។

រើឯ គមៃង ២ទៀត ស្ថិត ក្នុង វិស័យ 
កាត់ ដៃរ រួម មាន  គមៃង បង្កើត រោង- 
ចកៃ កាតដ់ៃរ សម្លៀក បពំាក ់ របស ់កៃមុ-  
ហ៊នុ Mutita Textile Social Enter 
prise Co., Ltd នៅ កៃងុ បាតដ់បំង ខៃត្ត  
បាត់ដំបង មាន ទុន វិនិយោគ  ៣,៩ 
លាន  ដលុា្លារ បង្កើត ការងារ បាន ៦៤៩ 

កន្លៃង, និង  គមៃង បង្កើត រោងចកៃ 
កាត់ ដៃរ សម្លៀក បំពាក់  របស់ Inde-
pendence Clothing (Cambo-
dia) Co., Ltd នៅ ខណ្ឌ ពោធិ៍សៃន - 
ជយ័ រាជធាន ីភ្នពំៃញ មាន ទនុ វនិយិោគ 
៣,១ លាន ដលុា្លារ នងិ អា ចបង្កើត ការ- 
ងារ បាន ៧១៤ កន្លៃង។

លោក គី សៃរើវឌៃឍន៍ អ្នកសៃវជៃវ 
សៃដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ នៃ រាជបណ្ឌិតៃយ សភា  - 
កម្ពជុា បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ក្នងុ ថ្ងៃទ ី
១៨  ខៃ មករា ថា គមៃង ដៃលតៃវូបាន   
អនមុត័ ដោយ CDC នា ដើម ឆ្នា ំ២០២២ 
គឺ មាន លក្ខណៈ ចមៃុះ លើ គៃប់ វិស័យ 
ដោយមនិមៃន សទុ្ធ តៃ គមៃង បៃភៃទ 
បៃប ឧសៃសាហកម្ម ធនុ សៃល (វយន- 
ភណ្ឌ)នោះ   ទៃ។ ការ ទទួល បាន គមៃង  
វិនិយោគ ដៃល មាន លក្ខណៈ ចមៃុះ 
បៃប  នៃះ កាន់ តៃ ចៃើន  វ នឹង កា្លាយ ជា 
ចន្ទល ់ដ ៏រងឹ មា ំសមៃប ់ទៃ ទៃង ់កណំើន 
សៃដ្ឋកិច្ច ជាតិ ពៃះ   បើ មាន វិស័យ 
ណា មយួ ជបួ បញ្ហា វសិយ័ ផៃសៃងៗ ទៀត 
នឹង ដើរ តួនាទី ជំនួស ។ 

លោក  ថ្លៃង ថា៖ « នៃះ  ចាត ់ទកុ ថា  ជា 
ចំណុច ចាប់ ផ្តើម និង ជា ភាព ជោគ- 
ជ័យ មួយ ដៃល   រដ្ឋាភិបាល និង វិស័យ 
ឯកជននៅ កម្ពជុា  ទទលួ បាន ព ីការ ខតិ ខ ំ 
របស់ ពួក គៃ   ក្នុង ការចូល រួម  រៀបចំ ឱៃយ 
មាន   ចៃបាប់ វិនិយោគ ថ្មីៗ និង កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្ម សៃរើ ទ្វៃភាគ ីនងិ ពហ-ុ 
ភាគជីា បន្ត បនា្ទាប ់ សដំៅ ទាក ់ទាញ ឱៃយ 

មាន កំណើន នៃ ការ បណា្តាក់ ទុន កាន់- 
តៃ  ចៃើន នៅ កម្ពុជា » ។

លោក បន្ថៃម ថា គមៃង វនិយិោគ ថ្មីៗ    
ដៃល ទើប ទទួល បាន ការ យល់ ពៃម ពី 
CDC ក ៏នងឹ នា ំមក កម្ពជុា នវូ បច្ចៃកវទិៃយា 
ទនំើបៗ  នងិ ការ ធ្វើ ពពិធិកម្ម ក្នងុចងា្វាក-់  
ផលិត កម្ម   កម្ពុជា  ដោយ មិន សំដៅ តៃ  
វិស័យ កាត់ ដៃរ ដូច ពៃល មុន នោះ ទៃ ។ 

អន ុបៃធាន សភាពាណជិ្ជកម្ម កម្ពជុា 
លោក លមឹ ហៃង បាន នយិាយថា នៃះ 
ជា សញ្ញា វិជ្ជមាន ថ្មី បន្ថៃម ទៀត ដៃល 
នងឹ  ផ្តល ់នវូ កាលា នវុត្ត ភាព ថ្មីៗ  សមៃប ់ 
ភាព រឹង មាំ នៃកំណើន សៃដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា 
ក្នុង អំឡុង  និង កៃយ វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូវើដ 
១៩ ។ ការ ទទួល បាន គមៃង វិនិយោគ  
ដៃល មាន ចៃើន វសិយ័ នងឹជយួ  ឱៃយ សៃដ្ឋ-
កិច្ច កម្ពុជា មិន ងាយ  ជាប់ គំង ឡើយ  
ពៃះ  មខុពៃញួ ផលតិ នងិ ការ នា ំចៃញ  
គឺ តៃូវ បាន បើក ទូលាយ  ចៃើន ។ 

លោក  បញ្ជាក់ ថា៖ « កំណើន នៃ ការ- 
វិនិយោគ ជា បន្ត បនា្ទាប់ នា ពៃល នៃះ គឺ 
មិន អាច កាត់ ផ្តាច់ ចៃញ ពី ភាព វិជ្ជមាន 
នៃ កតា្តា ស្ថរិ ភាព នយោបាយ  កណំៃទមៃង ់
ចៃបាប់ វិនិយោគ ការ ចូល ជា ធរ  មាន នៃ 
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជកម្មសៃរើ ជា មយួ 
បៃទៃស ចនិ នងិ កចិ្ចពៃមពៃៀង ភាពជា 
ដៃគូ សៃដ្ឋកិច្ច គៃប់ ជៃុងជៃយ តំបន់ 
(RCEP) នងិ អតៃ កណំើន បៃជា ជន 
ដៃល បាន ចាក់ វ៉ាក់សំង  បៃឆំង នឹង 
ជំងឺកូវើដ ១៩ នោះ បាន ទៃ »៕  LA

ផា្ទាងំ កញ្ចក់ សូឡា ជា ច្រើន  ត្រវូ បាន ដំឡើង នៅ សា្ថានីយ មួយ   ក្នងុ ខ្រត្ត បន្ទាយ មាន ជ័យ ។ រូបថត ហ៊ាន រងៃសី

កម្មករ កំពុង បញ្ជា មា៉ាសីុន នៅ រោង ចក្រ ផលិត បង្គោល អគ្គសិនី ។ រូបថត ហុង មិនា 

CDCអនុម័តគម្រងវិនិយោគ...
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ដៃគូពាណិជ្ជកម្មថៃរឹតតៃបិតការនំាចូលសាច់ជៃកូកៃយរកឃើញASF
 ទីក្រុង បាងកកៈ ជំនួយការ កៃសួង 

ពាណិជ្ជកម្ម ថៃ បានឱៃយ ដឹង  កាលពី ថ្ងៃ 
ចន្ទ ថា   ដៃគូ ពាណិជ្ជ កម្ម    របស់ បៃទៃស 
ថៃ នៅតៃ មាន  ទំនុកចិត្ត លើ សាច់ជៃូក 
ថៃ បើទោះបីជា ករណី ជំងឺប៉ៃស្ត ជៃូក  
អា្រហ្វិក (ASF) តៃូវបាន រក ឃើញ  
នៅក្នុង ខៃត្ត Nakhon Pathom 
កាលពី សបា្តាហ៍ មុន។

លោកសៃ ី Mall ik a Boon meetra-
kool   ជាទ ី បៃ ឹកៃសា  លោក  JurinLak-
sanawisit  រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង ពាណិជ្ជ-
កម ្ម បាន ឱៃយដងឹថា  រដ្ឋមន្តៃី បាន ណៃនាំ 
បៃ សិត នៅតាម បណ្ដា បៃទៃស ដៃគូ 
សំខាន់ៗឱៃយ  តាមដាន សា្ថាន ការណ៍ នៃះ។

លោកសៃី  Mallikaបាន ឱៃយ  ដឹងថា 
បៃសិត បាន បៃ ប់លោក  Jurinថា  ដៃគូ 
ពា ណជិ្ជកម្ម សខំាន់ៗ    នៅតៃមាន  ទនំកុ ចតិ្ត 
លើ គុណភាព   និង អនាម័យ នៃ សាច់  - 
ជៃូក ដៃល នាំចូល ពី បៃទៃស ថៃ។

លោក បាន បន្ថៃមថា  ជា ឧទាហរណ ៍ 
រហូតមកដល់ ពៃលនៃះ ទីកៃុង ហុងកុង 
មិនបាន ហាមឃាត់ការនាំ ចូល សាច់- 
ជៃូក  ពី បៃទៃស ថៃ នោះទៃ។

ទន្ទឹមនឹងនៃះ  បៃទៃស ឡាវ នៅតៃ 
នាំចូល សាច់ជៃូក កក របស់ ថៃ  ប៉ុន្តៃ តៃួត- 
ពិនិតៃយ ជៃូក រស់ ពី បៃទៃស ថៃ យ៉ាង- 
ដិតដល់ក្នុង រយៈពៃល នៃះ។

កាលព ីសបា្តាហ ៍មនុ នាយកដា្ឋាន  អភ-ិ

វឌៃឍន៍  បសុសត្វ បាន បញ្ជាក់ ថា  ASF 
តៃវូបាន រកឃើញ ក្នងុ សណំក សាចជ់ៃកូ  
ព ីកន្លៃង សត្ត ឃាត ក្នងុ ខៃត្ត  Nak honPa 
thom ។  ក ៃសួង កសិក ម្ម បា នប ដិ សៃធ  
ការចោទបៃកាន់ថា  ខ្លួន បាន បិទ បាំង  
ASF លើក មនុ  ចពំៃល មាន  ការ ធ្លាកច់ុះ 
៣០ភាគរយ នៃ ការផ្គត់ផ្គង់ ជៃូក  និង 
ការកើន ឡើង តម្លៃ សាច់ជៃូក។

លោក Jurin កត៏ៃវូ បាន បៃប ់ផងដៃរ 
ថា  បៃទៃស មី យ៉ាន់ មា៉ា បាន ដាក់ ការតៃតួ- 
ពនិតិៃយ យ៉ាង តងឹរុងឹ លើ កៃមុហ៊នុ នាចំលូ  
សាច់ជៃូក របស់ ថៃ ដៃល តមៃូវ ឱៃយ  មាន 
វិញ្ញា បនបតៃ អនាម័យ ពី មន្តៃី បសុសត្វ 
បៃទៃស មី យ៉ាន់ មា៉ា។

លោកសៃ ីMallika បាន បញ្ជាកថ់ា 
កម្ពុជា បាន បញៃឈប់ ការនាំ ចូល សាច់- 

ជៃកូ  ថៃ កាលព ីឆ្នាមំនុ ជា វធិនការ មយួ 
ដើមៃបី លើកកម្ពស់ ការចិញ្ចឹម ជៃូក ក្នុង 
សៃកុ។  ទោះជា យ៉ាងណកដ៏ោយ   កម្ពជុា 
បានបៃកាស ហាមឃាត ់ទាងំសៃងុ លើ 
ការ នាំចូល ជៃូក ពី បៃទៃស ថៃ កាលពី 
សបា្តាហ៍ មុន កៃយ រកឃើញASF។ 
កោះ តៃវ៉ាន ់កប៏ាន ហាមឃាត ់ការ នំា ចលូ  
សាច់ជៃូក  ពីថៃ ក្នុងអំឡុងពៃលនៃះ។

ទន្ទមឹនងឹនៃះ នាយកដា្ឋាន ផៃសព្វ ផៃសាយ 
នងិ អភវិឌៃឍន ៍ពាណជិ្ជកម្ម អន្តរជាត ិនងឹ 
ផៃសព្វផៃសាយ ការ អនុវត្ត ការចិញ្ចឹម ជៃូក 
បៃកប  ដោយ  អនាម័យ តាម បណ្ដាញ 
សង្គម ដើមៃប ីបង្កើន ទនំកុចតិ្ត ក្នងុ ចណំោម  
អ្នកទិញ បរទៃស។

ក្នងុការ អពំាវនាវ ឱៃយ មានការ អនញុ្ញាត  
នំាចូល សាច់ជៃកូ ដើមៃបី  ដោះសៃយ ការ- 
ខ្វះ ខាត ក្នងុ បៃទៃស   ថៃ    លោកសៃ ី Mal-
lika  បាន បញ្ជាក់ថា  បៃទៃស នៃះ មិន 
បាន នាចំលូ សាចជ់ៃកូ រយៈពៃល  ជាចៃើន  
ឆ្នាំ មកហើយ ដោយសារ  ការបា រ ម្ភ ផ្នៃក 
សខុភាព ដៃល ពាក់ព័ន្ធ នឹង អាហារ ដៃល  
ជៃលក់ ពណ៌ កៃហម។

លោកសៃ ីបាន លើកឡើង ថា ទភីា្នាក-់ 
ង រ  រដា្ឋាភិបាល នឹង ថ្លឹងថ្លៃង បញ្ហា នៃះ 
ដោយ បៃុងបៃយ័ត្ន ពៃះ ការនាំ ចូល 
អាច ប៉ះពាល់ ដល់ កសិករ ចិញ្ចឹម ជៃូក 
របស់ បៃទៃស ថៃ។

ក្នុង រយៈពៃល ១១ ខៃ ដំបូង កាលពី 
ឆ្នាមុំន បៃទៃស ថៃ បាន នំាចៃញ ជៃកូ រស់   
ចនំនួ ១,០៤ លាន កៃបាល ដៃល មាន  តម្លៃ  
៧,១៨៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ។  ថៃ ក៏បាន  
នាំចៃញ សាច់ជៃូក ចំនួន១៣៦ ១៥៨ 
តោន ដៃលមាន តម្លៃ ១ ៦៥៧ ពាន ់លាន  
បាត និង សាច់ កៃច្នៃ ៤៤ ៧៩២តោន 
មានតម្លៃ១ ០១៨ពាន់ លាន បាត ៕
The Nation-ANN/LA

កម្មករ ន្រ សត្តឃាតដ្ឋាន ១កន្ល្រង ក្នងុទីក្រងុ បាងកក  កំពុង  លីជ្រកូ  ដ្រលទើប សម្លាប់រួច ដក់រថយន្ត ដឹក ទៅកាន់ទីផ្រសារ    ។ AFP

 នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា កៃសួង 
អប់រំ យុវជន និង កីឡា ជា សា្ថាប័ន 
តៃតួពនិតិៃយ លើ ការអបរ់ ំនៅ ថា្នាកជ់ាត ិ
និង ធ្វើ បៃតិភូកម្ម អំណច ទៅឱៃយ 
មន្ទរីអបរ់ ំយវុជន នងិ កឡីា រាជធន-ី
ខៃត្ត ដើមៃបី ចាត់ចៃង ការងរ អប់រំ នៅ 
ថា្នាក់កៃមជាតិ ។ 

 កៃសួង អប់រំ ទទួលបន្ទុក អភិវឌៃឍ 
កម្មវិធី សិកៃសា  ការអប់រំ បច្ចៃកវិទៃយា 
ពត័ម៌ាន អភវិឌៃឍន ៍ការសៃវជៃវ នងិ 
ការអប់រំ ផ្នៃក បច្ចៃកទៃស  ហើយ 
បច្ចបុៃបន្ន ដើមៃប ីឆ្លើយតប ទៅនងឹ តមៃវូ 
ការដៃល បៃបៃួល យ៉ាង ឆប់រហ័ស 
នៃ ឧសៃសាហកម្ម សកលលោក ការ- 
អប់រំ  តៃូវតៃ ធ្វើ ទំនើបកម្ម និង ឌី ជី - 
ថ លូ ប នីយកម្ម ។  

 កៃសួង អប់រំ បាន សហការគ្នា ជា ដៃ- 
គូ  ជាមួយ កៃុមហ៊ុន មិត្ត ហ្វូ ន ដៃលជា 
កៃមុហ៊នុ ឈានមខុ គៃ មយួ នៅកម្ពជុា 
នៅក្នុង វិស័យ ទូរគមនាគមន៍  និង 
បច្ចៃកវិទៃយា ឌីជីថល ដើមៃបី អភិវឌៃឍ 
បៃពន័្ធគៃបគ់ៃង ពត័ម៌ាន សាលារៀន 
(SIS) ដើមៃបី ធ្វើ ឌី ជី ថ លូ ប នីយកម្ម 
ការអប់រំ នៅ កម្ពុជា ។ 

 តើ កម្មវិធី SIS ផ្ដល់ ផលប្រយោជន៍ 
អ្វីខ្លះ ដល់ សាលារៀន? 

 បៃព័ន្ធ SIS គឺជា គន្លឹះ ដ៏ សំខាន់ 
មួយ នៃ ការធ្វើ ឌី ជី ថ លូ ប នីយកម្ម   
ការ អបរ់ ំនៅ កម្ពជុា ។ បៃពន័្ធ នៃះ មាន 
លក្ខណៈ ងយសៃួល បៃើ និង មាន 
មុខងរ ឌីជីថល សមៃបូរបៃប ។ បៃព័ន្ធ 
SIS បើកទា្វារ នា ំសសិៃសានសុសិៃស ឆ្ពោះ 
ទៅរក ពិភពលោក ឌីជីថល និង ដើរ 
តនួាទ ី ជា កម្មវធិ ីដ ៏ល្អ បផំតុ មយួ ដៃល 
អនញុ្ញាតឱៃយ សសិៃសានសុសិៃស អាច រៀន 
សតូៃ ព ីផ្ទះ បាន ។ កម្មវធិ ីSIS Cam-
bodia តៃូវបាន បង្កើតឡើង ដើមៃបី 

បណ្ដុះ បទពិសោធសិកៃសា របស់ 
សសិៃស ជាមយួនងឹ ថា្នាករ់ៀន អន ឡាញ 
ការធ្វើ កិច្ចការ សាលា និង ថា្នាក់រៀន 
ងយសៃលួ ពនិតិៃយមើល ការរៀន សតូៃ 
សា ឡើងវិញ បៃសិនបើ ពួកគៃ ខក- 
ខាន ឬ រៀន មិនទាន់ នៅក្នុង ថា្នាក់- 
រៀន មុនៗ ។ 

 អាណពៃយាបាល  និង នាយកសា-
លា  អាច បៃើបៃស ់កម្មវធិ ីSIS ដើមៃប ី
តាមដាន វឌៃឍនភាព សិកៃសា របស់ 
សិសៃស តាមដាន វត្តមាន សិសៃស ការ- 

ធ្វើ កិច្ចការ សាលា របាយការណ ៍គៃូ 
និង ពិន្ទុ សិសៃសជាដើម បាន យ៉ាង- 
ងយសៃួល។ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ មួយ 
នៃះមាន សារបៃយោជន៍ ចំពោះ ការ- 
អភិវឌៃឍ របស់ សិសៃស ប៉ុន្តៃ គៃ ក៏ អាច 
បៃើបៃស់ វ ដើមៃបី គៃប់គៃង បៃព័ន្ធ 
ព័ត៌មាន របស់ សាលារៀន និង រកៃសា 
ទុក ព័ត៌មាន ពី ផ្នៃក រដ្ឋបាល  បាន ផង- 
ដៃរ  ។  សរុបសៃចក្ដី មក ការធ្វើ អន្តរ-
កាល ឆ្ពោះទៅរក កម្មវិធី អន ឡាញ  
ឬ ឌជីថីល ដចូជា SIS Cambodia 

នៃះ នឹង ធ្វើឱៃយ ការអប់រំ កាន់ តៃមាន 
សវុត្ថភិាព ជាង មនុ ងយសៃលួ ជាង 
មុន និង មិនសូវ អស់ ការចំណយ 
ចៃើន សមៃប់ ទាំង សិសៃស ទាំង អា-
ណពៃយាបាល និង ទាំង សាលារៀន 
ផងដៃរ ។ 

 ជាមយួនងឹ អត្ថបៃយោជន ៍ដចូ បាន 
រៀបរាប់ ខាងលើ កម្មវិធី ទូរស័ព្ទដៃ 
SIS Cambodia ទនំង នងឹ កា្លាយជា 
អនាគត នៃ ការអប់រំ បៃប ឌីជីថល   
នៅ ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ៕  

តើកម្មវិធីអប់រំឌីជីថលSISផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សាលារៀនរបស់អ្នក?

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មនសាលារៀន SIS របស់មិត្តហ្វនូ ងាយស្រលួប្រើប្រស់ មនមុខងារឌីជីថលដ៏សម្របូរប្របដ្រលអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មនសាលារៀនយ៉ាងមនប្រសិទ្ធភាព។ 



  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២២ esdækic©BUSINESS www.postkhmer.com១៤

វៀតណាមកាត់ VAT ២%នៅ ត្រមឹ៨%ក្នងុឆ្នា២ំ០២២

អាល្លម៉ឺង់ និងបារំាងបង្ហាញសញ្ញាប្រកបាក់ គ្នាលើច្របាប់ថវិការបស់តំបន់អឺរុ៉ប

ទីក្រុង ហាណូយៈ បន្ទាប់ពី ការអនុម័ត 
កញ្ចប់ ស្តារ សៃដ្ឋកិច្ច តម្លៃ៣៥០ពាន់ ពាន់ 
លាន ដងុ (បៃហៃល ១៥ពាន ់លាន ដលុា្លារ) 
រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម កំពុង ពិចារណា លើ 
ការអនវុត្ត ការកាតប់ន្ថយ ពន្ធ អាករ លើ តម្លៃ 
បន្ថៃម (VAT)។ ជា ផ្នៃក មយួ នៃ កម្មវធិ ីជរំញុ  
កណំើន ពន្ធ លើ តម្លៃបន្ថៃម សមៃប ់ទនំញិ 
នងិ សៃវាកម្ម ដៃល អាច អនវុត្តបាន  នងឹតៃវូ 
កាតប់ន្ថយ មក តៃមឹ៨ភាគរយ នៅ ឆ្នា២ំ០២២ 
(ធ្លាកច់ុះ ២ ភាគរយ ព ីអតៃ បច្ចបុៃបន្ន) ជាមយួ 
នឹង ការកាត់បន្ថយ នឹង ចាប់ផ្តើម ពី ខៃកុម្ភៈ។

ការផ្លាស់ប្តូរ នៃះ តៃូវបាន គៃ និយាយថា 
មាន  ចំនួន ដល់ ទៅ ៤៩,៤ពាន់ ពាន់ លាន 
ដងុ (២,១៧ពាន ់លាន ដលុា្លារ)ការផ្តាច ់ពន្ធ 
សមៃប់ អាជីវកម្ម ដៃល ជិត ៣ដង នៃ ការ- 
កាតប់ន្ថយ ពន្ធ ដៃល ពកួគៃ ទទលួបាន ពៃញ  
១ឆ្នាំ២០២១។ នៃះ បើ យោងតាម លោក  
Ho Duc Phoc រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក Phoc បាន នយិាយថា រដ្ឋាភបិាល  
បាន អនុគៃះ ដល់ ការកាត់បន្ថយ ពន្ធ លើ 
តម្លៃបន្ថៃម លើ ការកាតប់ន្ថយ ពន្ធ លើ បៃក-់ 
ចណំលូ ពពីៃះ ការកាតប់ន្ថយ ពន្ធ លើ តម្លៃ  
បន្ថៃមនងឹ ជយួ ដល ់អាជវីកម្ម ទាងំអស ់មនិ 
តៃឹមតៃ អ្នក ដៃល បាន រាយការណ៍ អំពី 
បៃក់ ចំណៃញ ប៉ុណ្ណោះ ទៃ។

យោងតាម លោក រដ្ឋមន្តៃ ីកៃមុហ៊នុ ភាគ- 
ចៃើន នងឹមាន សទិ្ធ ិទទលួ បានការ កាត ់ពន្ធ 
លើ តម្លៃបន្ថៃម លើកលៃងតៃ កៃមុហ៊នុ ក្នងុ 
វិសយ័ ទរូគមនគមន ៍ធនគារ នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ការអភិវឌៃឍអចលនទៃពៃយ ការជីក យក រ៉ៃ 
នងិ លោហធត ុរោងចកៃ ចមៃញ ់បៃង នងិ  
គីមី ឥន្ធនៈ ក្នុងចំណម កៃុមហ៊ុន ដទៃទៀត។

ផលិតផល និង សៃវាកម្ម ដៃល មិន តមៃូវ 
ឱៃយ បងព់ន្ធ អាករ លើ តម្លៃ ឬ កៃម ពន្ធអាករ 
ពិសៃស មិន តៃូវបាន ប៉ះពាល់ ដោយ ការ- 
កាត ់ នោះទៃ។

យោងតាម សណំើ ដៃល ដកច់ៃញ ដោយ 

កៃសងួ ហរិញ្ញវត្ថ ុកៃមុហ៊នុ អាច រាបប់ញ្ចលូ 
ការចំណាយ ដៃល កើតឡើង នៅក្នុង ការ- 
ខិតខំ បៃឹងបៃង របស់ ពួកគៃ ដើមៃបី ការពារ 
ការរកី រាលដល នៃ មៃរោគ ថ្ម ីនៅក្នងុ ទមៃង ់
ពន្ធ លើ បៃក់ចំណូល។

អ្នកសៃដ្ឋកិច្ច និង កៃុមហ៊ុន នន បាន 
សម្តៃង  ការពៃួយបារម្ភ របស់ ពួកគៃ ចំពោះ 
របៀប ដៃល ការកាត់បន្ថយ២ភាគរយ នៃ 
អាករ លើ តម្លៃបន្ថៃម អាច នងឹមនិ អាច បង្កើត  
ឥទ្ធពិល ដៃលមាន បណំង ជរំញុ ការបៃើបៃស ់
និង សកម្មភាព អាជីវកម្ម នៅ ឆ្នាំ២០២២ 
នៃះ។ អ្នកផៃសៃង ទៀត បាន សោកស្ដាយ 
ចំពោះ កាលបរិច្ឆៃទ ដៃល ការកាត់បន្ថយ 
នៃះ នឹង ចូល ជាធរ មាននៅ ថ្ងៃទី១ ខៃកុម្ភៈ 
ដោយ នយិាយថា វា ជា ឱកាស ដៃល ខកខាន  
ក្នងុការ ផ្តលន់វូ ការបង្កើន ការបៃើបៃស ់ដ ៏ធ ំ
មួយ នៅមុន ថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី។

លើកឡើង ពាក់ព័ន្ធ ដល់ ការពៃួយបារម្ភ 
រដ្ឋមន្តៃ ីPhoc បាន នយិាយថា រដ្ឋាភបិាល 
នៅតៃតៃូវមាន តុលៃយភាព ថវិកា របស់ខ្លួន 

ហើយ ការកាតប់ន្ថយ ពន្ធ លើសព២ីភាគរយ  
នងឹធ្វើ ឱៃយ គោលនយោបាយ សរពើពន្ធ នៅ 
ឆ្នាំនៃះ ស្ថិតនៅកៃម សមា្ពាធ យា៉ាងខា្លាំង។

ខណៈដៃល ការកាត់បន្ថយ នៅ ឆ្នាំនៃះ 
គៃបដណ្តប់ លើ ផលិតផល និង សៃវាកម្ម 
កាន់តៃចៃើន វា មាន ទំហំ តូច ជាង ការ កាត់ 
ពន្ធ កាលព ីឆ្នាមំនុ ដោយ កាត ់អាករ លើ តម្លៃ 
បន្ថៃម នៅតៃឹម៣ភាគរយ ប៉ុន្តៃ រួមបញ្ចូល 
តៃ វិស័យ ដឹកជញ្ជូន ការធ្វើដំណើរ និង 
អាហារ និង ភៃសជ្ជៈ ប៉ុណ្ណោះ។

ថ្លៃង មត ិលើ  សណំើ ដឡំើង ពន្ធ លើ ទផីៃសារ 
ភាគហ៊ុន លោក រដ្ឋមន្តៃី បាន អះអាងថា  
រដ្ឋាភិបាល បច្ចុបៃបន្ន មិនមាន គមៃង យក 
ពន្ធ បន្ថៃម នោះ ទៃ។

ទោះជា យា៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាល 
វៀតណាម  បាន និង កំពុង ពិចារណា លើ 
បទ បៃបញ្ញត្តិ ស្តីពី មូល ប តៃ បំណុល ដ៏ តឹងរុឹង 
សមៃប់ កៃុមហ៊ុន ឯក ជន បោះផៃសាយ  ជា 
ពិសៃស  កៃុមហ៊ុន ដៃល មិន អាច ផលិត វត្ថ-ុ 
បញ្ចា ំបា ន៕ VNS-ANN/RR

ប្រជាជន  វៀតណាម កំពុង ដើរទិញ ទំនិញ ក្នុងផ្រសារ ទំនើប ក្នុង ទីក្រុង ហូជីមិញ ។ VNA

ក្រមុហុ៊នរថយន្តអគ្គសិនី សុ៊យ អ្រត  
បង្ហាញរថយន្ត Polestar2 នៅកូរ៉្រ

ទីក្រុង ស្រ អ៊ូ លៈ Polestar 
ដៃល កៃុមហ៊ុន ផលិត រថយន្ត- 
អគ្គិសនី បៃណីត  របស់ បៃទៃស   
ស៊យុអៃត  កាលព ីថ្ងៃ អង្គារ បាន 
សម្ពាធ រថយន្ត Polestar2 
ដៃល ជា រថយន្ត អគ្គិសនី ពៃញ-
លៃញ  ដបំងូ គៃ របសខ់្លនួនៅក្នងុ 
បៃទៃស ករូ៉ៃខាងតៃបូង ដើមៃប ីទទលួ- 
បាន ចណំៃក ទផីៃសារ រថយន្ត EV 
ក្នុងបៃទៃស កូរ៉ៃខាងតៃបូង។  

កៃមុហ៊នុ បាន នយិាយ នៅក្នងុ  
សៃចក្តថី្លៃងការណ ៍មយួ ថា រថយន្ត 
Polestar2 ដំណើរការ ដោយ 
ថាមពល អគ្គសិន ីលឿន តៃវូបាន  
បំពាក់ ដោយ ថាមពល ថ្ម ៧៨ 
kWh និង អាចធ្វើ ដំណើរ បាន 
ចមា្ងាយ ៤១៧គឡីមូ៉ៃតៃ ដោយ   
ការ សកអាគុយ  ម្តង។

Volvo Cars កានក់ាប ់ភាគហ៊នុ 
នៅក្នងុ Polestar ដៃលជា អតតី  
យហីោ រថយន្ត Volvo បៃកា្លាយ 
ជា រថយន្ត អគ្គិសនី។  

ម៉ូ ដៃល ដៃលមាន ម៉ូ ទ័ រ តៃ១  
លក់ ក្នុងតម្លៃ ៥៥លាន វ៉ុ ន (៤៦ 
០ ០០ ដុលា្លារ) ហើយ ម៉ូ ដៃល 

ម៉ូទ័ រ២ មានតម្លៃ៥៨លាន វ៉ុ ន។
នៅក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ សម្ពាធ 

មា៉ាក យហីោ របសខ់្លនួ ដៃល បាន 
ធ្វើឡើង នៅក្នងុ ខៃធ្ន ូPolestar 
បាន និយាយថា ខ្លួន គៃង នឹង 
បញ្ចៃញ ម៉ ូដៃល រថយន្ត អគ្គសិន ី
ចនំនួ៤បៃភៃទ នៅក្នងុ បៃទៃស 
កូរ៉ៃខាងតៃបូង ក្នុង រយៈពៃល 
៣ឆ្នាំ ខាងមុខ ដោយ រថយន្ត 
Polestar3 SUV និង Pole-
star4 SUV នងឹតៃូវ ចៃញលក ់
នៅ ឆ្នាំនៃះ និង ឆ្នាំកៃយ តាម 
លំដប់ រៀង គា្នា។ 

កូរ៉ៃខាងតៃបូង គឺជា ទីផៃសារ ១ 
ក្នុងចំណម ទីផៃសារ អាសុីទាំង៥ 
ដៃលPolestar បាន ចាប់យក 
ដើមៃបី ពងៃីក រួមជាមួយ និង 
សិង្ហ បុរី ហុងកុង អូស្តាៃលី និង 
នូ វៃ ល សៃ ឡង់។

Polestar មាន គោលបណំង 
លក ់ម៉ ូដៃល Polestar 2  ចនំនួ 
៤ ០០០  គៃឿងនៅឆ្នាំនៃះ  និង  
៣០ ០០០គៃឿង នៅឆ្នា ំ២០២៦  
នៅទីផៃសារ កូរ៉ៃដៃល មាន     សៃដ្ឋកិច្ច   
ធំ  ទី៤នៅអាសុី ៕ Yonhap/RR

ទកី្រងុ ប្រ៊ ុច ស្រ លៈ បៃទៃស អាល្លមឺង់៉ 
នងិ បារាងំ កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ បានដក ់ចៃញ  
នវូ ចក្ខវុសិយ័ផៃសៃងៗគា្នា សមៃប ់អនគត  
នៃ សៃដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប ដៃល ផ្តល់ សញ្ញា នៃ 
ការបៃយទុ្ធ គា្នា នៅ ចងុ ឆ្នានំៃះ ដើមៃបី កៃលម្អ  
ចៃបាប ់តងឹរុងឹ របស ់ប្លកុ លើ ការចណំាយ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល។

សហភាព អរឺ៉បុ ចង ់សមៃលួ បទ បៃបញ្ញត្ត ិ 
ចាស់ ជាចៃើន ទសវតៃសរ៍ មកហើយ លើ 
ការ ដំណើរការ ថវិកាជាតិ ហើយ មុខ- 
តណំៃង  ដៃល ទទលួយក ដោយ បៃទៃស  
សៃដ្ឋកិច្ច កំពូល ២ របស់ តំបន់ ចាយបៃក់- 
អឺរ៉ូ នឹង ជំរុញឱៃយមាន ការជជៃក គា្នា។

ចៃបាប ់នៃះ បង្ខ ំសមាជកិ នៃ តបំន ់ចាយ 
បៃក់ អឺរ៉ូ  ឱៃយ សហការ នៅពៃល រៀបចំ 
ផៃនការ ចណំាយ របស ់ពកួគៃ ដៃលជា 
ល ំហាត ់ដៃល ទទលួបាន នវូ សរៈសខំាន ់ 
បន្ទាបព់ ីវបិត្ត ិបណំលុ ឆ្នា២ំ០១០-១៥ 
ដៃល  ស្ទើរតៃ  ធ្លាក់ចុះ រូបិយប័ណ្ណ តៃមួយ។

រដ្ឋមន្តៃី ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្មី របស់ ទីកៃុង ប៊ៃ រ-  
ឡាំង  លោក Christian Lindner 

កពំងុ ចលូរមួ កចិ្ចបៃជុ ំលើកដបំងូ របស ់
គាត ់ជាមយួ សម ភាគី តំបន់ ចាយបៃក់- 
អឺរ៉ូ ហើយ បានបញ្ជាក់ យា៉ាងចៃបាស់ ថា 
ការយកចិត្តទុកដក់ របស់លោក នឹង 
ផ្តាតលើ ការរកៃសា ការចណំាយ ឱៃយ ស្ថតិ 
កៃម ការគៃប់គៃង។

លោក Lindner បាន និយាយ នៅ 
ពៃល គាត ់មកដល ់កចិ្ចពភិាកៃសា ថា៖ «វា 
មាន សរៈសខំាន ់ណាស ់ដៃល យើង បន្ត   
យកចិត្តទុកដក់ លើ សរៈសំខាន់ នៃ 
ចៃបាប់ សរពើពន្ធ»។

លោក បន្ត៖ «ចៃបាប់ សរពើពន្ធ មាន 
សរៈសំខាន់ ណាស់ ក្នុង ការរកៃសា 
ភាព ជឿ ជាក់ របស់ រដ្ឋាភិបាល ធៀប 
នឹង ទីផៃសារ មូលធន»។

ចៃបាប់ ដៃល គៃ ស្គាល់ ថា ជា កតិកា- 
សញ្ញា ស្ថិរភាព និង កំណើន កំណត់ 
បណំលុ  របស់ រដ្ឋាភបិាល តៃមឹ៦០ ភាគរយ  
នៃ GDP បៃចាឆំ្នា ំរបស ់សៃដ្ឋកចិ្ច ហើយ  
ឱនភាព បៃចាំឆ្នាំ  ដល់៣ភាគរយ។

ចៃបាប ់បណំលុជារឿយៗតៃវូបាន បំបៃក 

ហើយ បៃទៃស បារាំង និង បៃលហៃសុិក 
បាន ចូលរួម ជាមួយ បៃទៃស អុីតាលី 
អៃ សៃបា៉ា ញ នងិ កៃ ិក ជាមយួនងឹ សមាមាតៃ  
បណំលុ លើសព ី១០០ភាគរយ ដៃល 
ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី ការចំណាយ លើស។

ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង ជំងឺ រាតតៃបាត 

កវូដី ១៩ ចៃបាប ់តៃវូបាន ផ្អាក ហើយនងឹ 
ចូល ជាធរ មាននៅ ចុង ឆ្នាំនៃះ ដោយ 
សងៃឃឹមថា នឹងមាន មូលដ្ឋានថ្មី។

Lindner នយិាយថា៖«ខ្ញុ ំពៃញចតិ្ត  
យា៉ាងខា្លាងំ ចពំោះ ការកាតប់ន្ថយ បណំលុ  
រដ្ឋ (sovereign debt) ហើយ នៃះ 

គឺជា ព័ត៌មាន លម្អិត ដ៏ សំខាន់ មួយ»។
ប៉នុ្តៃ រដ្ឋមន្តៃ ីហរិញ្ញវត្ថ ុបារាងំ Bruno 

Le Maire បាន ទទូចថា  ថាមពល របស ់
ប្លុក គួរតៃ តៃូវបាន ដឹកនំ ឆ្ពាះទៅរក 
កំណើន ជាពិសៃស ចាប់តាំងពី ការ- 
ងើបឡើង វិញ នៃ សម័យ កូ វីដ របស់ 
អឺរ៉ុប កំពុង តាម ពីកៃយ អាមៃរិក។

លោក Le Maire បាន នយិាយថា៖ 
«វា តៃូវតៃ ជា កតិកាសញ្ញា កំណើន 
ជាមុនសិន។ កំណើន កើតឡើង មុន 
ពៃល មាន ស្ថិរភាព» ដោយ បៃទៃស 
បារាំង ស្ថិតក្នុង ការគាំទៃ ការអនុញ្ញាត 
ឱៃយ ការវនិយិោគ ដ ៏ធ ំដៃល តៃវូការ សមៃប ់ 
សៃដ្ឋកចិ្ច អរឺ៉បុ បៃតង តៃវូបាន លបុចោល  
ពី ចៃបាប់។

អធកិារបត ីអាល្លមឺង៉ ់Olaf Scholz 
ដៃល ថ្លៃង ក្នងុអឡំងុ ដណំើរ ទសៃសនកចិ្ច  
ទៅកាន់ បៃទៃស អៃ សៃបា៉ា ញ បានការ- 
ពារ កិច្ចពៃមពៃៀង នៃះ៖ «អឺរ៉ុប តៃូវតៃ 
បន្ត ដើរ ជាមយួគា្នា ក្នងុ ប៉នុ្មាន ឆ្នា ំខាងមខុ 
ហើយ យើង នឹងធ្វើ ដូច្នៃះ»៕ AFP/RR

អធិការបតី អាល្លម៉ឺង់ ទើប ឡើង កាន់តួនាទី   លោក Olaf Scholz  ។ AFP

រថយន្តអគ្គសិនី   Polestar2 ដ្រលទើប បង្ហាញ ដល់ទីផ្រសារ កូរ៉្រ។ Korea H
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អាកាសចរណ៍អាមេរិកពេមានពីមហន្តរាយនេការដាក់ពងេយ5Gជិតពេលានយន្តហោះ
ទកី្រងុ វ៉ាសុនីតោនៈ នាយក- 

បៃ តបិត្តនិៃ កៃមុហ៊នុអា កាសចរណ ៍ 
ធ ំបផំតុ របស ់អាមៃរកិ បាន ពៃមាន  
ពី«ការ រខំាន ដ ៏មហន្តរាយ»  ចពំោះ  
បៃតបិត្តកិា រដកឹ អ្នក ដណំើរ នងិ 
ដឹក ទំនិញ  បៃសិនបើ កៃុមហ៊ុន 
ទរូ គមនាគមន ៍ដាក ់ឱៃយ បៃើ បៃស ់ 
បច្ចៃកវទិៃយា 5G របស ់ពកួគៃ  ដចូ 
ដៃ  លបាន គៃងទុក កាល ពី ថ្ងៃ 
ពធុ ដោយ មនិកណំត ់បច្ចៃកវទិៃយា  
នៅ ជតិ អាកាស យានដា្ឋាននានា  
របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក។

កៃមុហ៊នុ  Verizon  នងិ  AT&T 
បាន ពនៃយារ ពៃល ២ ដង រួចមក 
ហើយ ក្នុងការ បើក ដំណើរការ 
សៃវា កម្ម  C-Band  5G  ថ្ម ីរបស ់
ពកួគៃ  ដោយសារតៃ ការពៃ មាន  
ពី កៃុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ និង 
កៃមុហ៊នុ ផលតិ យន្តហោះ ដៃល  
បារម្ភ ថា បៃពន័្ធ ថ្ម ីនៃះអា ចរខំាន  
ដល ់ឧបករណ ៍ដៃល យន្តហោះ 
បៃើ ដើមៃបី វាស ់កម្ពស ់ពៃល កពំងុ  
បៃតិបត្តិការ ហោះហើរ ។

កៃមុហ៊នុ  អាកាសចរណ ៍បាន  
លើក ឡើង ថា៖ «យើង កំពុង 
សរសៃរ  ជា បនា្ទាន់ ដើមៃបី ស្នើ សុំ 
ឱៃយ អនុវត្ត  5G  នៅ គៃប់ទីក ន្លៃ ង 
ក្នុង បៃទៃស  លើក លៃងតៃ ក្នុង 
ចមា្ងាយ បៃ ហៃល ២ មា៉ាយ នៃ ផ្លូវ 
រត ់អាកាសយានដា្ឋាន  ដចូ ដៃល 

បាន កណំត ់ដោយ FAA  នៅ ថ្ងៃ 
ទី ១៩ខៃ មករា  ឆ្នាំ ២០២២ »។

កៃុម នាយក បៃតិបត្តិ ដៃល 
សរសៃរ  ទៅ កាន់ លោក  Pete 
Buttigieg  លៃខាធកិារ ដកឹ ជញ្ជនូ 
និង មន្តៃី រដា្ឋាភិបាល អាមៃរិក  
ផៃសៃងទៀត  បាន លើក ឡើង ពី 
ហានិភ័យ នៃ «វិបត្តិ សៃដ្ឋកិច្ច» 
បៃសិនបើ កៃុមហ៊ុន  Verizon  
និង AT&T  បន្ត ដាក់ ពងៃយ 
បច្ចៃក វិទៃយា ថ្មី មុនពៃល ការ ធ្វើ 

ឱៃយ បៃសើរ ឡើង  នងិ ការផ្លាស ់ប្តរូ 
ចាំបាច់ តៃូវ បាន ធ្វើ ឡើង ចំពោះ 
ឧបករណ៍ អាកាសចរណ៍។

ពកួគៃ បាន សរសៃរ ថា៖ «ដោយ  
មិនចៃបាស់ លាស់  ពាណិជ្ជកម្ម 
របស់  បៃទៃស នឹង តៃូវ បញៃឈប់»។

រដ្ឋបាល អាកាសចរណ ៍សហពន័្ធ  
(FAA)  បាន ឱៃយ ដឹង កាល ពីថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ថា ខ្លនួ បាន អនមុត័ ឧប-
ករណ  ៍បញ្ជនូ មយួ ចនំ ួន ឱៃយ ដណំើរ-
ការ ដោយសវុត្ថភិាព នៅ ក្នងុ តបំន់ 

ដៃល 5Gនងឹ តៃវូ បានដាក ់ពងៃយ  
ដោយ សមា្អាត  «អាកាស យានដា្ឋាន  
ចនំនួ ៤៨ ក្នងុ ចណំោម ៨៨ ដៃល  
តៃវូ បាន រងផល ប៉ះពាល ់ដោយ 
ផ្ទាល ់បផំតុ ដោយ ការ ជៃៀត ជៃក  
របស់ 5G  C-Band»។

ប៉នុ្តៃ កៃមុហ៊នុ អាកាស ចរណ ៍
មាន ការពៃយួ បារម្ភថា ដៃន កណំត ់ 
ដៃល នៅសៃស សល ់នៅ អាកាស  
យានដា្ឋាន ទំាង នោះ ក៏ដូចជា 
ឧបករណ ៍មយួ ចនំនួ ធដំៃ ល នៅ 

តៃ មនិ មាន ការ បញ្ជាក ់អាច បង្ក 
ឱៃយមាន វិបត្តិ រួមទាំង ការផ្អាក 
ជើងហោះ ហើរ រា ប់ពាន់ជើ ង។

បន្ថៃម ពីលើ លៃខាធិការ ដឹក 
ជញ្ជូន សំបុតៃ របស់ ពួកគៃ តៃូវ 
បា ន ផ្ញើទៅ កាន់បៃ ធាន F AA 
បៃធាន គណៈ កម្មការ ទនំាកទ់នំង  
សហពន័្ធ  និង កៃមុ បៃកឹៃសា សៃដ្ឋកចិ្ច  
ជាតិ របស់ សៃត វិមាន។

កៃមុហ៊នុ អាកាសចរណ ៍អាមៃរកិ  
កប៏ាន ធ្វើការតវា៉ា បៃឆងំន ឹងការ 
ចំណាយ ដៃលអាច កើត មាន។

កៃមុ នាយក បៃតបិត្ត ិបាន អពំាវ-  
នាវ ដល ់អាជា្ញា ធ រឱៃយ «ចាត ់ វធិានការ   
អ្វកី ៏ដោយដៃល ចា ំបាច ់ដើមៃបី ធានា 
ថា  5G  តៃូវបាន ដាក់ ពងៃយ  
លើកលៃង តៃ នៅពៃល ដៃល ប៉ម  
នៅជតិ ផ្លវូ រតអ់ាកាស យានដា្ឋាន  
រហូត ដល់  FAA អាច កំណត់ ពី 
របៀប ដៃលអា ច សមៃច បាន 
ដោយ សុវត្ថិភាព ដោយ គ្មាន 
ការរំខាន ដោយ មហន្តរាយ។»

លិខិត  តៃូវបាន ចុះហត្ថលៃ ខា 
ដោយ កៃុ មនាយកបៃ តិបត្តិនៃ 
កៃុមហ៊ុ នអាកា សចរ ណ៍ធំៗ 
រមួមាន  American, United, 
Delta និងSouthwest ក៏ ដូច- 
ជា អ្នក ដកឹនា ំកៃមុហ៊នុ ដកឹ ជញ្ជនូ  
FedEx  និង UPS  ជាដើម ។

ពកួគៃ បានស រសៃរ ថា៖«ការ 

ធ្វើអន្តរាគម នជ៍ាបនា្ទានគ់ ឺចា ំបាច ់
ដើមៃបី ចៀសវាង ការរំ ខាន បៃតិ- 
បត្តកិារ  ដ ៏សខំាន ់ចពំោះ អ្នកដណំើរ   
តាម ផ្លូវ អាកាស  អ្នក ដឹក ជញ្ជូន  
ខៃសៃ ចង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ និង ការ ចៃក- 
ចាយ ការផ្គតផ់្គង ់វៃជ្ជសាសៃ្ត ដៃល  
តៃូវការ»។

លិខិត បន្ត ថា៖«បន្ថៃម ពីលើ 
ភាព    ចលាច ល ដៃល បង្ក ឡើង 
ក្នងុ បៃទៃស កង្វះ យន្តហោះ ដៃល  
មានការ បញ្ជាក ់ ដៃល អាច  គងំ 
ដំ ណើររប ស់ បៃជាជន អាម ៃ រិក 
រាប់មុឺន នាក់ នៅ បរទៃស»។

FAA បាន ចៃញ សៃចក្ត ីថ្លៃង- 
ការណ៍ ខ្លីមួយ កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ 
ដៃល  ទនំង ជា កពំងុ ស្វៃង រកការ 
ប ន្ធូរ បន្ថយ ការពៃួយ បារម្ភ អំពី 
ផលប៉ះពាល ់នៃ ការ ចាបផ់្តើម  5G   
លើ អាកាសចរណ ៍ប៉នុ្តៃ ខ្លនួ បាន  
ផ្អាក រយៈពៃល ខ្ល ីក្នងុ ការ បៃកាស  
ជំហាន បនា្ទាប់ ជាក់លាក់ ណាមយួ  
នៅក្នុង ដំណើរការ នៃះ។

ទីភា្នាក់ងរ រដ្ឋ នៃះបាន   អះអាង 
ថា៖ «ជាមយួនងឹ បៃពន័្ធ សវុត្ថភិាព  
ដៃល  ជា បៃសកកម្ម ស្នូល របស់ 
ខ្លនួ  រដ្ឋបាល អាកាសចរណ ៍សហ-
ព័ន្ធ នឹង បន្ត ធានា ថា សាធារណ- 
ជន ដៃល ធ្វើដណំើរ មាន សវុត្ថភិាព  
នៅ ពៃល ដៃល កៃមុហ៊នុ ឥតខៃសៃ 
ដាក់ ពងៃយ5G»៕AFP/RR

បុគ្គលិក  កំពុង ដើរ ត្រតួពិនិត្រយ នៅរោងចក្រ ផលិត យន្តហោះរបស់ ក្រមុហុ៊ន Boeing នៅអាម  ្ររិក។ AFP

LCAពេយួបារម្ភផលិតកម្មកាហ្វេបេតងធ្លាក់ចុះនៅឡាវ
ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ៈ សមាគម 

កាហ្វៃ ឡាវ (LCA) មានការ- 
ពៃយួ បារម្ភ អពំ ីការធា្លាកច់ុះ យា៉ាង 
ខា្លាំង នៃ ផលិតកម្ម កាហ្វៃ ក្នុង 
សៃុក  និង ការកើនឡើង ការ- 
បៃើបៃស់  កាហ្វៃ ជា លំដាប់។

បរិ មាណនៃ ការផលិត កំពុង 
ធា្លាកច់ុះ ជា បន្តបនា្ទាប ់ជា ពសិៃស  
បើ ធៀប នងឹ តលួៃខ ក្នងុ ទសវតៃសរ ៍ 
កន្លងមក។

យោងតាម ការ ធ្វើ បច្ចបុៃបន្នភាព   
ដៃល បាន បង្ហាញ ដោយ LCA  
ការ ផលិត កាហ្វៃ បៃចាំឆ្នាំ អាច 
ធា្លាក ់ចុះមក នៅ តៃមឹ២០  ០០០ 
តោន  ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២២ ព ី៥០ ០០០  
តោន  កាល ព ីឆ្នា ំ២០០៥-២០០៦  
ហើយ កៃុមហ៊ុន ផលិត បារម្ភ ថា 
ននិា្នាការ នៃះ អាច បន្ត រយៈពៃល 
ជាចៃើន ឆ្នាំ ខាងមុខ។

ដោយ បៃឈមមុខ នឹង បញ្ហា 
ថ្មីៗ  លោក Sisanouk  Sis-
ombath  ទបីៃកឹៃសា  LCA  ហើយ 
លោក ក៏ ជា បៃធាន កៃុមហ៊ុន Si-
nouk Group  ផងនោះបាន 
ជបួ ជាមយួ តណំាង បៃពន័្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ នៅ ថ្ងៃទ ី១៤ ខៃ មករា  ដើមៃប ី 
ផ្តល់ ព័ត៌មាន បច្ចុបៃបន្នភាព អំពី 
តម្លៃ កាហ្វៃ  និង ផលិត កម្ម នៅ 

ក្នុង  បៃទៃស ឡាវ  និង នៅលើ 
ទីផៃសារ ពិភពលោក។

ក្នុង អំឡុងពៃល ជួប ជាមួយ 
កៃមុ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ ដៃល ដឹក- 
នា ំដោយ លោក  Savankhone  
Razamountry បៃធាន សមាគម  
អ្នកកាសៃត ឡាវ  លោក Sisa-
nouk  បាន ឱៃយ ដងឹថា តម្លៃ កាហ្វៃ   
បៃតង មានការ កើន ឡើង ៣ដង 
បើ ធៀប ទៅនឹង តួលៃខ កាលពី 
១០ឆ្នាំមុន។

លោក ថ្លៃង ថា៖«ជាមយួ គ្នា នៃះ    
ការផលតិ កាហ្វៃ បាន បន្ត ធា្លាកច់ុះ  
នៅក្នងុ ទីផៃសារ ក្នងុ សៃកុ និង ពិភព- 

លោក»។  លោក បន្ថៃមថា  មាន 
មលូហៃត ុជាចៃើន សមៃប ់ការ- 
ធា្លាក់ចុះ ផលិតកម្ម នៃះ។  បមៃ 
បមៃួល អាកាសធាតុ និង ការ 
លុក លុយ របស់ សត្វល្អិត ចងៃ 
គ ឺស្ថតិក្នងុ ចណំោម កតា្តា ទាងំអស ់
ដៃល នាំ ទៅ ដល់ ការ ធា្លាក ់ចុះ  នៃ 
ផលិត កម្ម កាហ្វៃ   នៅ  ឡាវ ។

លោក Sisanoukបញ្ជាកថ់ា 
LCA បាន កត់តៃ ការផលិត 
កាហ្វៃ ជាង៣០ ០០០តោន កាល 
ពី ឆ្នាំ២០២១។

លោក បា ន  បន្តថា៖«នៅ ឆ្នាំ 
២០ ២២  ការ ផលិត តៃូវបាន 

ពៃយាករ ថា  នឹងមាន ចំនួន២មុឺន 
តោន  តៃប៉ណុោ្ណោះ។វា ជាការ ភា្ញាក ់
ផ្អើល ដ ៏ធ ំមយួ សមៃប ់ឧសៃសាហ-
កម្ម កាហ្វៃ ឡាវ  ដៃល ជួបបៃទះ 
ការធា្លាក់ចុះ ជា បន្តបនា្ទាប់ ផ្នៃក 
ផលិតកម្ម បៃចាំឆ្នាំ»។

តម្លៃ កាហ្វៃ បៃតង(Robusta) 
ក្នុង ១ គីឡូកៃម នៅ បៃទៃស 
ឡាវ បាន កើនឡើង ពី៣២០០ 
ទៅ ៩ ៣០០គីប (០,២៨ ទៅ 
០,៨២ដុលា្លារ) ដោយសារតៃ 
ការ ធា្លាកច់ុះ ផលតិកម្ម ខណៈ ដៃល  
បៃទៃស នាចំៃញ កាហ្វៃ ធជំាងគៃ  
លើ ពភិពលោក ជាចៃើន  ដចូជា 
បៃ សុ ីល នងិ វៀតណាម ក ៏ ឃើញ   
ការធា្លាក់ចុះ ការផលិត ដៃរ។

កាលព ីខៃ មនុ តម្លៃ កាហ្វៃ បាន  
ឡើងដល់  កមៃិតខ្ពស់  រយៈពៃល  
ចៃើន ឆ្នា ំដោយសារតម្លៃ សចូនាករ   
សមាសធាតុ ផៃសំ របស់ អង្គការ 
កាហ្វៃ អន្តរជាត ិ(ICO) ជា មធៃយម  
បៃចាំខៃ បាន បំបៃក កំណត់តៃ 
ដល់  ៤,៤៨  ដុលា្លារ  ក្នុង ១ 
គឡីកូៃម។ តម្លៃ កើន ឡើង  នៃះ 
លោក ក៏បារម្ភ អំពី ការ ធា្លាក់ ចុះ 
គុណភាព កាហ្វៃ នៅលើទីផៃសារ 
ដោយ សារ ការ បៃជៃង តម្លៃ   ៕
VIENTIANE TIMES-ANN/LA

លោក Sisanouk Sisombathប្រធានសមាគម កាហ្វ្រឡាវ (LCA)។ VT

TSMCរបស់តេវ៉ាន់តេៀមវ៉ាដាច់
Samsungលើបន្ទះឈីប

ទីក្រុង ស្រ អ៊ូ លៈ គោលដៅ 
របស់ កៃុមហ៊ុន Samsung 
Electronics  កា្លាយជា កៃមុហ៊នុ  
ចមៃញ ់លោហធាត ុលដំាប ់លៃខ 
១ តៃមឹ ឆ្នា២ំ០៣០កពំងុ បៃឈម  
មុខ នឹង ឧបសគ្គ ដ៏ ធំ មួយ ខណៈ 
ដៃល TSMC ជា ដៃគូ បៃជៃង 
របសខ់្លនួ តៃៀ ម ទកឹបៃក ់វនិយិោគ  
ចនំនួ ៤៤  ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០២២ ដើមៃបី ពងៃឹង ការ- 
នាមំខុ របសខ់្លនួ។ នៃះ បើ យោង 
តាម បៃភព ឧសៃសាហកម្ម។

លោក  Lee Seung-woo  
អ្នក វភិាគ នៅ កៃមុហ៊នុ Eugene 
Investment Securities 
បាន ថ្លៃង ថា៖«កាលពី ឆ្នាំមុន 
កៃុមហ៊ុន  Samsung Elec-
tronics បាន ចណំាយ បៃហៃល 
៤០ពាន ់ពាន ់លាន វ៉ ុន (៣៣,៥ 
ពាន ់លាន ដលុា្លារ)  ដើមៃប ីវនិយិោគ  
លើ មៃម៉ ូរ ីរោងចកៃ ចមៃញ ់លោហ  
ធាតុ និង ហៃដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ។ 
នៅ ឆ្នាំនៃះ  កៃុមហ៊ុន TSMC  
គៃង នឹង ចំណាយ បៃក់ ជាង 
៥០  ពាន់ ពាន់ លាន វ៉ុ ន សមៃប់  
រោងចកៃ ចមៃញ់ លោហ ធាតុ»។

លោក បន្តថា៖«ដោយសារ 

អាជីវកម្ម រោងចកៃ ចមៃញ់ 
លោហ ធាតុ  តមៃូវ ឱៃយ មាន ទឹក- 
បៃក់ វិនិយោគ ចៃើន ស្ថិត នៅ 
កៃម រចនា សម្ព័ន្ធ អាជីវ កម្ម 
បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន Samsung  
មានការ ពិបាក ដើមៃបី តាម ឲៃយ 
ទាន់ កៃុមហ៊ុន TSMC»។

ការខិតខំ បៃឹងបៃង តាម ឲៃយ 
ទាន់ កៃុមហ៊ុន TSMCរបស់ 
កៃមុហ៊នុ  Samsung  បៃឈម- 
មុខ នឹង ភាពមិន ចៃបាស់លាស់ 
កាន់តៃ ខា្លាំង ខណៈដៃល ឆ្នាំ 
២០២២ទំនង ជា នឹង កា្លាយជា 
ឆ្នាំ ដំបូង ដៃល កៃុមហ៊ុន បច្ចៃក-
វិទៃយា យកៃស របស់ បៃទៃស កូរ៉ៃ- 
ខាងតៃបូង មួយ នៃះ តៃូវបាន វា៉ា 
ដាច់ ដោយ ឥទ្ធិពល រោងចកៃ 
ចមៃញ ់លោហធាត ុរបស ់កោះ 
តៃវា៉ាន ់ទាកទ់ង នងឹ ការវនិយិោគ 
បន្ទះ ឈី ប។

កៃុមហ៊ុន TSMC នៅ ឆ្នាំនៃះ 
គៃង នឹង វិនិយោគ រហូតដល់ 
៥២,២ពាន ់ពាន ់លាន វ៉ ុន សមៃប ់ 
បន្ទះ ឈ ីប  ចណំៃកឯ កៃមុហ៊នុ 
Samsung តៃវូបាន បា៉ានប់ៃមាណ  
ថា  នឹង ចំណាយ៤៥ពាន ់ពាន់ 
លាន វ៉ុ ន៕ KH-ANN/LA
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ចិនមានកំណើនប្រជាជនក្នងុកម្រតិ
ទាបបំផុតក្នងុរយៈព្រលជាង៦០ឆ្នាំ

ហ៊ីម រដ្ឋា

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ចិននៅ
តែមានកណំើនបែជាជនដោយ
កើនឡើងបែមាណជាជាងកន្លះ
លាននាក់ដែលធ្វើឱែយចំនួន
បែជាជនសរុបនៅបែទែស
មហាអណំាចមយួនែះនៅទែឹង
តែឹម១,៤ប៊ីលាននាក់។នែះ
បើតាមទនិ្ននយ័ចុះផែសាយដោយ
ការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់
ចនិបានបែកាសកាលពីថ្ងែចន្ទ
កន្លងទៅ។
បែទែសនែះមានចនំនួទារក

ថ្មីចនំនួបែមាណ១០លាននាក់
នៅក្នងុឆ្នាំមនុដែលជាការថយ-
ចុះរយៈពែល៥ឆ្នាំជាបៗ់ គ្នាទៅ
ហើយ។ចនំនួនែះដែរជាចនំនួ
តិចបំផុតគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ
១៩៦១ដែលស្ថិតក្នុងជំនាន់
របស់លោកម៉ៅសែទងុដោយ
នៅកាលនោះចិនមានទារក
កើតថ្មីចំនួនបែមាណ១១

លាននាក់។
បែទែសចិនតែូវបានគែ

ស្គាល់ថាបានអនុវត្តគោល-
នយោបាយ«កូនតែ១»រាប់
ទសវតែសរ៍មកហើយដោយចាប-់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៨០ រហូតដល់
ឆ្នាំ២០១៥។នៅឆ្នាំ២០១៥
រដ្ឋការលោកសុី ជីនភីងបាន
ដាក់ចែញនវូគោលនយោបាយ
«កូន២»ហើយមកដល់
ឆ្នា២ំ០២១ចនិបានដាក់ចែញ
នូវគោលនយោបាយ«កូន៣»។
ជាមួយគ្នានែះដែរលោក

NingJizheនាយកនែការយិា-
ល័យស្ថិតិបានលើកឡើងថា
ការធ្លាក់ចុះនែកណំើនបែជាជន
ជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅ
តាមបណា្ដាបែទែសដទែដោយ
លោកលើកយកកូរ៉ែខាងតែបូង
និងជប៉ុនជាឧទាហរណ៍។
លោកបានកត់សមា្គាល់ថា

ដោយសរតែការរាតតែបាតនែ
ជងំឺកវូដី១៩បានធ្វើឱែយមង្គល-

ការនិងការបង្កបង្កើតកូនមាន
ការពនែយារហើយបន្ថែមពីនែះ
ទៅទៀតតម្លែនែការចញិ្ចមឹកនូ
និងកតា្តាសង្គមនានាក៏បានរួម-
ចំណែកក្នុងការធ្លាក់ចុះនែះ
ដែរ។
ទោះជាបែបនែះក្ដីលោក

បង្ហាញនូវក្ដីជឿជាក់ថាបែជា-
ជននឹងមានកំណើនថែរនា
ពែលអនាគតកែយពែល
ដែលរដា្ឋាភបិាលបានដាក់ចែញ
នូវគោលនយោបាយ«កូន
៣»។
អ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគ

នានាបង្ហាញពីក្ដីពែួយបារម្ភ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះនែ
កំណើនបែជាជនចិនបែប
នែះ។
សស្តាែចារែយនែសកលវិទែយា-

ល័យវីស្កុនសុន-មា៉ៅឌីសុន
លោកYi Fuxianបានលើក
ឡើងថា៖«ចនិកពំងុតែបែឈម-
មខុនងឹវបិត្តិបែជាសស្តែដែល

ខា្លាំងជាងការនឹកស្មានរបស់
អាជា្ញាធរចិននិងសហគមន៍-
អន្តរជាតិទៀតផង»។នែះបើ
តាមការយល់ឃើញរបស់
លោកបែប់សរព័ត៌មានThe
NewYorkTimes។
លោកZhangZhiwei

បែធនកែុមអ្នកសែដ្ឋកិច្ចនែ
កែមុហ៊នុគែបគ់ែងទែពែយសមែបត្តិ
Pinpointបានបែប់សរ-
ព័ត៌មានSouthChina
MorningPostថា៖«គែដឹង
គែបគ់្នាហើយអពំីបញ្ហាបែឈម

នែបែជាសស្តែប៉ុន្តែលែបឿននែ
កំណើនបែជាជនចំណាស់គឺ
លឿនជាងការរំពឹងទុក»។
«នែះបង្ហាញឱែយឃើញចំនួន

បែជាជនសរុបនៅបែទែសចិន
អាចកើនដល់ចណំចុកពំលូនៅ
ឆ្នាំ២០២១ហើយនឹងថយចុះ
ទៅវិញ។នែះក៏សបញ្ជាក់ថា
សកា្ដានុពលនែកំណើនសែដ្ឋ-
កិច្ចអាចនឹងកើនយឺតជាងការ-
រពំងឹទកុផងដែរ»។នែះបើតាម
ការបន្ថែមរបស់លោកZhang។
លោកChenWeiយល់-

សែបថាកណំើនចនំនួបែជាជន-
ចិនអាចនឹងថយចុះមែននៅ
រយៈពែលខាងមុខ។នែះបើ
តាមការពែយាកររបស់លោក
បែប់សរព័ត៌មានSCMP។
យា៉ៅងណាមញិសស្តាែចារែយនែ
សកលវិទែយាល័យចិនRen-
minយល់ឃើញថា៖ «នៅ
រយៈពែល១០ឆ្នាំទៅ២០ឆ្នាំ
ខាងមុខកំណើនបែជាជនចិន
នឹងមិនថយចុះទែតែមានភាព
ឡើងចុះកែបែរៗ ០ភាគរយតែមិន
ធ្លាក់ចុះហួសហែតុនោះទែ»៕

ប្រាក់ សាយ 

កែមុឧទា្ទាមហ៊ូធីនៅបែទែសយែម៉ែន
បានអះអាងទទួលខុសតែូវចំពោះ
ការវាយបែហារ្រដនូកាលពីថ្ងែចន្ទនៅ
ទីកែុងអាប៊ូដាប៊ីជារដ្ឋធនីអារា៉ាប់រួម
(UAE)ដែលបានបណា្ដាលឱែយមនសុែស
ស្លាប់យា៉ៅងតិច៣នាក់។
កែុមឧទា្ទាមហ៊ូធីបានវាយបែហារ

្រដនូទៅលើរោងចកែបែងសខំាន់មយួ
កន្លែង។ការវាយបែហារនោះ បាន
បណា្ដាលឱែយឆែះនៅពែលានយន្តហោះ-
អន្តរជាតិអាប៊ូដាប៊ី។នែះបើយោងតាម
ការឱែយដឹងពីសរព័ត៌មានAP។
២នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង-

នោះតែូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ដោយប៉លូសិអារា៉ាបរ់មួថាជាជនជាត-ិ
ឥណា្ឌា និងមា្នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិ-
បា៉ៅគីស្ថាន។នែះបើយោងតាមការឱែយ
ដឹងពីAP។មនុសែសជាចែើននាក់ទៀត
នៅតំបន់ឧសែសាហកម្មមួយដែលជា
ទីតាំងកែុមហ៊ុនថាមពលគែប់គែង
ដោយរដ្ឋនៅក្នងុទកីែងុអាប៊ដូាប៊ីបាន
រងរបួសសែលៗនៅក្នុងការវាយ-
បែហារនោះ។
តាមការរាយការណ៍កែុមហ៊ុននោះ

គែប់គែងបណា្ដាញបំពង់បែងជាផ្នែក

បន្ថែមទៅលើរោងចកែស្តុកសមែប់
រថយន្តដឹកបែង។ រថយន្តដឹកបែង
ចំនួន៣គែឿងស្ថិតនៅក្នុងរោងចកែ-
បែងដែលឆែះនោះ ខណៈអគ្គិភ័យ
មួយទៀត បានឆបឆែះនៅជាយ-
ពែលានយន្តហោះនែទីកែុងនែះ។
កែុមហ៊ូធី បានអះអាងការទទួល-

ខុសតែូវចំពោះការវាយបែហារកាល-
ពីថ្ងែចន្ទប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញអ្វីជាក់-
លាក់ទែ។នែះបើយោងតាមការឱែយដងឹ
ពីAP។
ទីបែឹកែសាសន្តិសុខលោកJake

Sullivanកាលពីថ្ងែចន្ទ បាននិ-
យាយថាអាមែរិកថ្កោលទោសការ-

វាយបែហារភែរវកម្មនៅក្នុងទីកែុង
អាប៊ូដាប៊ី ដោយបានបន្ថែមថា
អាមែរកិនងឹសហការជាមយួអារា៉ាបរ់មួ
និងកែុមដែគូអន្តរជាតិដើមែបីឱែយកែុម
ហ៊ូធីទទួលខុសតែូវ។
លោកSullivanបានបន្ថែមនៅក្នងុ

សែចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា៖«ការ-
ប្តែជា្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសន្តិសុខ
របស់បែទែសអារា៉ាបរ់មួមនិផ្លាសប់្តរូទែ
ហើយយើងឈរនៅកៀកស្មាជាមួយ
កែុមដែគូអារា៉ាប់រួមបែឆំងនឹងការ-
គំរាមកំហែងទាំងអស់ចំពោះដែនដី
របស់ពួកគែ។
ចណំែកកែសងួការបរទែសអាមែរកិ

បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយ-
បែហារនោះ។ នែះបើយោងតាម
សែចក្តីថ្លែងការណ៍មយួពីអ្នកនាពំាកែយ
លោកNedPrice។
សរព័ត៌មានAPបានកត់សមា្គាល់

ឃើញថាការវាយបែហារ្រដូន បាន
កើតឡើង ខណៈកែុមឧទា្ទាមហ៊ូធី
ស្ថតិនៅកែមសមា្ពាធនងិតែតួពនិតិែយ
មើលការខាតបង់សែបពែលមានការ-
ជំរុញពីរដា្ឋាភិបាលយែម៉ែន។កង-
កមា្លាំងយែម៉ែនដែលគំទែដោយ
អារា៉ាប់រួមបានវាយបកទៅលើកែុម
ហ៊ធូីនៅក្នងុតបំន់សខំាន់នៅភាគខាង
តែបូងនងិកណា្ដាលដែលបានរារាងំកចិ្ច-
បែឹងបែងរបស់កែុមឧទា្ទាមក្នុងការ-
គែប់គែងភាគខាងជើងនែបែទែស
យែម៉ែន។
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អារា៉ាប់រួម

លោកAnwarGargashបានស្តី-
បនោ្ទាសកែុមឧទា្ទាមហ៊ូធីចំពោះការ-
វាយបែហារនែះ។លោកបានសរសែរ
នៅលើធ្វីតធើរថាអាជា្ញាធរនៅអារា៉ាប-់
រមួកពំងុដោះសែយជាមយួកែមុហ៊ូធី
ជុវំញិការវាយបែហារទៅលើរោងចកែ
សុវីលិនៅក្នងុទកីែងុអាប៊ូដាប៊ីឱែយមាន
តមា្លាភាពនិងការទទួលខុសតែូវ។
នែះបើយោងតាមសរព័ត៌មានAP។

លោកបានបន្ថែមថាការរារាំង
សន្តិសុខដោយកែុមយុទ្ធជនភែរវកម្ម
ខែសាយពែកមិនអាចធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ដល់ស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពកន្លែង
ដែលយើងរស់នៅនោះទែ។
កែសួងការបរទែសអារា៉ាប់រួម បាន

សរសែរនៅក្នុងសែចក្តីថ្លែងការណ៍
មួយថា ការវាយបែហារនោះនឹងមិន
រងទណ្ឌកម្មអ្វីទែ។ នែះបើយោង
តាមការឱែយដឹងពីសរព័ត៌មានReu-
ters។
កែសួងការបរទែសបានបន្ថែម

ទៀតថា៖«អារា៉ាប់រកែសាសិទ្ធិក្នុងការ-
ឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយបែហារ
ភែរវកម្ម និងការបង្កអំពើឧកែិដ្ឋ-
កម្ម»។
ប៉ូលិសនិយាយថា ពួកគែនាពែល

បច្ចុបែបន្ននែះ កំពុងតែួតពិនិតែយមើល
ឧបែបត្តិហែតុនោះ ដោយបានបញ្ជាក់
ថាការរកឃើញពីដំបូងបញ្ជាក់ថា
បំណែកតូចៗនោះមានការពាក់ព័ន្ធ
នឹង ្រដូនបានធ្លាក់ទៅលើទីតាំង២
បណា្ដាលឱែយផ្ទុះនិងឆែះ។ទោះបីជា
យា៉ៅងណាក៏ដោយពួកគែបានកត់-
សមា្គាល់ឃើញថាមិនមានការខូច-
ខាតជាដុំកំភួន តែូវបានគែកត់តែ
នោះទែ៕

លោក ប្រាធានាធិបតី ចិន សី៊  ជីន ភីង ថ្ល្រាង នៅ ជំនួបមួយ   ជាមួយក្រាម៊ម្រា ដឹកនំាពិភពលោ កនា ព្រាលថ្ម ៗី ន្រាះ  ។ AFP

ក្រាម៊ យ៊ទ្ធ ជន ស្មោះត្រាង់ រដ្ឋាភិបាល យ្រាម៉្រាន គំាទ្រា ដោយអារ៉ាបី៊ សាអូ៊ឌីត ។ រូបថ ត AFP

ក្រមុហូ៊ធីនៅយ្រម៉្រនអះអាងទទួលខុសត្រវូចំពោះការវយប្រហារ្រដូននៅទីក្រងុអាប៊ដូាបីី៊
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ចិននិងរុស្សី៊កំពុងសាក-
ល្បងដ្នកំណត់ន្អំ-
ណាចរបស់សហភាពអឺរុ៉ប

សុខ វេងឈាង

តើសហភាព អឺរ៉ុប នឹង ចំណាយ សត- 
វតៃស រ៍ទី២១ កៃម ការ រុញ ចៃន ពី 
មហាអំណាច ខាង កៃ? នៅ កៃុង 
បៃ៊ុចសៃល មន្តៃី សហភាព អឺរ៉ុប  
តៃងតៃ លើក ឡើង ថា  សមូហភាព 
អំណាច  គឺ ជា មធៃយោបាយ តៃ ១ គត់ 
សមៃប ់ជយួ សង្គៃះ ពកួគៃ ព ីវាសនា 
នៃ ការ ដួល រលំ អំណាច ចាស់ ។ បើ 
ទោះ បី ជា បៃទៃស អឺរ៉ុប នីមួយ ៗ  មិន 
បៃកួត បៃជៃង ជា មួយ មហាអំណាច 
ពិភពលោក ដូចជា អាមៃរិក  និង ចិន  
សហភាព អឺរ៉ុប រួម គ្នា គឺ ជា សៃដ្ឋកិច្ច ធំ 
ជាង គៃ ទី ៣ ក្នុង ពិភពលោក ។

ប៉ុន្តៃ គំនិត ថា  ទម្ងន់ សៃដ្ឋកិច្ច អាច 
បៃកា្លាយ  យ៉ាង សៃួល ទៅ ជា អំណាច 
ភមូសិាស្តៃ នយោបាយ  កពំងុ ឆ្លង កាត ់
ការ សាកលៃបង យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ។ 

សហភាព អឺរ៉ុប  តៃូវ បាន គៃ មើល 
ឃើញ ថា  មិនមៃន ជា ភាគី សំខាន់ ក្នុង 
ការ ចរចា វិបត្តិ បៃទៃស អ៊ុយកៃន ។ 
សៃប ពៃល ជាមួយ គ្នា នៃះ បៃទៃសចិន  
បាន ដាក់ ការ គបសង្កត់ លើ ការ-
នាំចៃញ របស់ បៃទៃស លីទុយអានី  
ដៃល ជា សមាជិក សហភាព អឺរ៉ុប  
ហើយ ទកីៃងុ បៃ៊ចុសៃល នៅ មាន ភាព- 
សា្ទាក់ស្ទើរ ក្នុង ការ សមៃច ធ្វើ ការ- 
ឆ្លើយ តប សមសៃប ណា មួយ ។

បៃសិន បើ អ្វី ៗ  ដំណើរ ការ មិន ល្អ 

សមៃប់ សហភាព អឺរ៉ុប ក្នុង រយៈ ពៃល 
ប៉ុនា្មាន សបា្ដាហ៍ និង ខៃ ខាង មុខ នៃះ 
ការ ពិភាកៃសា អំពី «អំណាច ភូមិសាស្តៃ 
នយោបាយ»  របស់ អឺរ៉ុប  នឹង កាន់ តៃ 
កា្លាយ ជា រឿង គៃ មិន សូវ ជឿ ។ ប៉ុន្តៃ 
បៃសិន បើ កៃុង បៃ៊ុចសៃល ចាត់ វិធាន- 
ការ សមសៃប ជា ពិសៃស លើ បញ្ហា 
បៃទៃស លីទុយអានី  នោះ ពួកគៃ អាច 
ពងៃងឹ សមត្ថភាព ការពារ ផល បៃយោ- 
ជន៍ របស់ ខ្លួន នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ ។

វបិត្ត ិអ៊យុកៃន  គ ឺជា បញ្ហា ដៃល មាន 
ឥទ្ធិពល បង្ក ឱៃយ មា សង្គៃម  ឬ រកៃសា 
សន្តិភាព នៅ ទ្វីប អឺរ៉ុប  ដូច្នៃះ ហើយ 
ទើប មន្តៃី សហភាព អឺរ៉ុប មួយ ចំនួន 
មាន អារម្មណ ៍អាមា៉ាស ់ នៅ ពៃល ដៃល 
ពួកគៃ មិន អាច ចូល រួម ក្នុង ការ ចរចា 
ដោយ ផ្ទាល ់នា ពៃល ថ្ម ៗី   នៃះ ។ ប៉នុ្តៃ នៃះ  
មិនមៃន ជា រឿង គួរ ឱៃយ ភា្ញាក់ផ្អើល ទៃ 
ដៃល កៃងុ បៃ៊ចុសៃល មនិ បាន ចលូ រមួ ។ 
សហភាព អឺរ៉ុប  គឺ មិនមៃន ជា អំណាច 
យោធា  ហើយ ទំនង មិន បៃបៃួល ទៅ 
ជា អំណាច បៃប នៃះ ទៃ ។ បន្ថៃម ពី លើ 
នៃះ  បៃទៃស អ៊ុយកៃន  គឺ មិន មៃន ជា 
សមាជិក សហភាព អឺរ៉ុប ទៃ ។

ផ្ទយុ ទៅ វញិ  បៃទៃស លទីយុអាន ី គ ឺ
ជា សមាជិក នៃ សហភាព អឺរ៉ុប ។ 
បៃទៃស នៃះកំពុង ជាប់ ក្នុង ទំនាស់ 
ពាណជិ្ជកម្ម ជា មយួ បៃទៃស ចនិ  បនា្ទាប ់
ពី ពួកគៃ បាន សមៃច ពងៃឹង ទំនាក់- 
ទំនង ជាមួយ កោះ តៃវា៉ាន់ ។ ចិន មិន  

តៃមឹ តៃ បិទ រាល់ ពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ លី- 
ទុយអានី ទៃ ចិន ក៏ កំពុង រារាំង ផលិត- 
ផល ទាំង អស់ ដៃល មាន សមាសធាតុ 
ផលិត នៅ ក្នុង បៃទៃស លីទុយអានី 
ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន ការ ឈឺ កៃបាល យ៉ាង- 
ខា្លាងំ សមៃប ់អ្នក វនិយិោគ បរទៃស នៅ 
ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ សហភាព អឺរ៉ុប គឺ 
មហាអណំាច ពាណជិ្ជកម្ម ដ ៏ធ ំមយួ ក្នងុ 
ពិភពលោក ដូច្នៃះ ពួកគៃ មាន ឱកាស  
និង កាតព្វកិច្ច ដើមៃបី ជួយ បៃទៃស 
លីទុយអានី ។

បៃទៃស ចិន  បាន ជៃើសរើស យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ដ៏ ឆ្លាត វៃ មួយ ។ មាន ការ- 
រាយការណ៍ ថា  អ្នក វិនិយោគ ជនជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់  កំពុង ដាក់ សមា្ពាធ ឱៃយ រដា្ឋា- 
ភិបាល លីទុយអានី ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ 
គោល នយោបាយ របស់ ខ្លួន  ហើយ 
ការ ស្ទង ់មត ិសាធារណជន លទីយុអាន ី 
បាន បង្ហាញ ថា  ការ ពងៃងឹ ទនំាកទ់នំង 
ជា មួយ កោះ តៃវា៉ាន់  គឺ មិន សូវ មាន 
បៃជាបៃិយភាព ទៃ ។

ប៉ុន្តៃ អ្នក វិភាគ មួយ ចំនួន ក៏ និយយ 
ថា  យុទ្ធសាស្តៃ របស់ ចិន ក៏ មាន 
ហានភិយ័ ផង ដៃរ ។ ការ គប សង្កត ់ទៅ 
លើ លីទុយអានី  ក៏ ជា ការ គប សង្កត់ 
ទៅ លើ ខៃសៃ ចង្វាក់  ផ្គត់ផ្គង់ ទាំង មូល 
របស់ សហភាព អឺរ៉ុប  ជា ការ វាយ- 
បៃហារ ទៅ លើ ទីផៃសារ តៃ មួយ របស់ 
សហភាព អឺរ៉ុប ។

នៃះ គឺ មិន តៃឹម តៃ ជា បញ្ហា ទៃឹស្ដី 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ ។ មន្តៃី អឺរ៉ុប  កំពុង ពៃួយ- 
បារម្ភ ថា  ជម្លាះ ជាមយួ ចនិ នងឹ រើក រាល 
ដាល ដល់ សាធារណរដ្ឋឆៃក  ដៃល 
ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ 
កោះ តៃវា៉ាន ់។ រោងចកៃ ឆៃក ដើរ តនួាទ ី
យ៉ាង សំខាន់ ក្នុង ខៃសៃច ង្វាក់  ផ្គត់ផ្គង់ 
សហភាព អឺរ៉ុប ហើយ បៃសិន បើ 
ផលិតផល ឆៃក រង ការ គប  សង្កត់  
នោះ ទីផៃសារ តៃ មួយ របស់ សហភាព 
អឺរ៉ុប  នឹង រង ផល វិបាក យ៉ាង ខា្លាំង ។

មន្តៃី សហភាព អឺរ៉ុប  បាន សនៃយោ 
គទំៃ នងិ សាមគ្គភីាព ជាមយួ បៃទៃស 

លីទុយអានី។
 សណំុរំឿង មយួ បៃហៃល ជា នងឹ តៃវូ 

លើក ឡើង បៃឆំង នឹង បៃទៃស ចិន នៅ 
អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក ប៉ុន្តៃ 
អាច តៃូវ ចំណាយ ពៃល ចៃើន ឆ្នាំ ដើមៃបី 
សមៃច បាន ផ្លៃផ្កា។ ដូច្នៃះ បារាំង 
ដៃល បច្ចុបៃបន្ន កាន់ តំណៃង ជា បៃធាន 
សហភាព អរឺ៉បុ កពំងុ សម្លងឹ មើល ការ- 
ពន្លឿន ការ អនុម័ត ចៃបាប់ បៃឆំង ការ - 
បង្ខិត បង្ខំ ។

 នៃះ នឹង អនុញ្ញាត ឱៃយ EU ឆ្លើយ តប 
នឹង វិធានការ បង្ខិតបង្ខំ ពាណិជ្ជកម្ម ពី 
បៃទៃស ចនិ ឬ បៃទៃស ណា មយួ ផៃសៃង- 
ទៀត ជាមួយ នឹង វិធានការ ជាចៃើន 
ដៃល អាច រួម បញ្ចូល ការ ទប់សា្កាត់ លើ 
ការ វិនិយោគ និង ពន្ធគយ ។

ការ អនមុត័ ចៃបាប ់នៃះ  អាច ជយួ អរឺ៉បុ 
ក្នងុ ការ ទបទ់ល ់នងឹ មនិ តៃមឹ តៃ សមា្ពាធ 
ព ីបៃទៃស ចនិ ទៃ  វា ក ៏អាច ទបទ់ល ់នងឹ 
សមា្ពាធ ទាំង ២  សហរដ្ឋអាមៃរិក និង 
រុសៃសុី  ៕

ហួន  ឌីណា 

រដ្ឋ មន្តៃី អូស្តៃលី ទទួល បន្ទុក តំបន់ 
បា៉ាសុីហ្វិក  លោក Zed Seselja 
នយិយ ថា  របាយការណ ៍ដបំងូ បង្ហាញ 
ថា  មិន មាន អ្នក សា្លាប់  និង របួស ចៃើន 
នៅ តងុហា្គា បនា្ទាប ់ព ីបន្ទុះ ភ្ន ំភ្លើង កាល- 
ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  ដៃល បង្ក ឱៃយ មាន រលក  
ស៊ូណាមិ  ប៉ុន្តៃ   មាន ការ ខូច ខាត    
យ៉ាង  ដំណំ នៅ តាម បណ្ដោយ ឆ្នៃរ ។ 

 លោក Seselja  និយយ  ក្នុង បទ - 
សមា្ភាសជាមួយ សា្ថានីយវិទៃយុ អូស្តៃលី  
ថា ៖  « យើង ដឹង ថា  មាន ការ ខូច ខាត 
ដណំ ៗំ  មយួ ចនំនួ ។  យើង ដងឹ ថា  មាន 
ការ ខូច ខាត យ៉ាង ខា្លាំង ចំពោះ រមណី- 
យ ដា្ឋាន នានា  » ។    លោក ថ្លៃង បៃប នៃះ  
បនា្ទាប់ ពី  អូស្តៃលី  និង នូវៃលសៃឡង់  
បញ្ជនូ ជើង ហោះ ហើរ ឃ្លា ំមើល កាល- 
ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ដើមៃបី វាយ តម្លៃ ការ ខូច ខាត 
នៅលើ  កោះ បា៉ាសុីហ្វិក មួយ នៃះ ។ 

 អន ុបៃធាន បៃសកកម្ម របស ់តងុហា្គា 

នៅ  អូស្តៃលី  លោក  Curtis Tu'- 
ihalangingie  ស្នើ សុំ ឱៃយ មាន ការ -  
អត់ ធ្មត់  ខណៈ ដៃល រដា្ឋាភិបាល របស់ 
តងុហា្គា  សមៃច ចតិ្ត អាទភិាព របស ់ខ្លនួ 
សមៃប់ សុំ ជំនួយ ។ តុងហា្គា មាន ការ- 
ពៃួយ បារម្ភ អំពី ហានិភ័យ នៃ ការ ផ្តល់ 
ជំនួយ ថា  អាច ពងៃល ការ ឆ្លង កូវើដ 
ខណៈ ដៃល មក ទល ់ពៃល នៃះ មនិ មាន 
ការ ឆ្លង នៃ វើរុស កូរ៉ូណា ក្នុង បៃទៃស ។  

លោក Tu'ihalangingie  និយយ   
ថា ៖  « យើង មនិ ចង ់នា ំមក នវូ រលក មយួ 
ទៀត គឺ រលក យកៃស ស៊ូណាមិនៃ ជំងឺ 
កូវើដ១៩ នោះ ទៃ » ។   ប៉ុន្តៃ អ្នក ការ ទូត  
និយយ ថា  ជំនួយ ណា មួយ ដៃល 
បញ្ជូន ទៅ តុងហា្គា  នឹង តៃូវ ដាក់ ឱៃយ នៅ 
ដាច់ ពី គៃ  ហើយ វា ទំនង ជា មិន មាន 
បគុ្គលកិ បរទៃស ណា មា្នាក ់   អនញុ្ញាត ឱៃយ 
ចុះ ពី លើ យន្តហោះ នោះ ទៃ ។ 

ការ ផ្ទុះ  ភ្នំ ភ្លើង Hunga-Tonga-
Hunga-Ha'apai  បង្ក ឱៃយ មាន រលក  
ស៊ូណាមិ នៅ លើ ឆ្នៃរ កោះ តុងហា្គា  

ហើយ  កាត់ ផ្តច់ បណា្ដោញ ទូរស័ព្ទ  និង 
អុីនធឺណិត លើ កោះ ទាំង មូល ។  

បណា្ដោញ ទរូសព័្ទ នៅ តងុហា្គា តៃវូ បាន 
សា្តរ ឡើង វិញ ហើយ  ប៉ុន្តៃ ផៃះ ភ្នំ ភ្លើង 
កំពុង បង្ក បញ្ហា សុខភាព យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ     
រួម ទាំង ការ បំពុល ទឹក ជា ដើម ។ លោក 
Tu'ihalangingie  និយយ ថា ៖ « មនុសៃស 
ភាគ ចៃើន  មិន ដឹង ថា ផៃះ មាន ជាតិ ពុល  
និង អាកៃក់ សមៃប់ ពួក គៃ ដក ដង្ហើ ម 
ទៃ  ហើយ ពួក គៃ តៃូវ ពាក់ មា៉ាស់ »  ។ 

Hunga-Tonga-Hunga-
Ha'apai  ផ្ទុះ ឡើង ជា ទៀង ទាត់ ក្នុង 
រយៈពៃល  ប៉ុនា្មាន  ទសវតៃសរ៍ កន្លង មក 
នៃះ  ប៉ុន្តៃ ឥទ្ធិពល នៃ ការ ផ្ទុះ កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ ៍ រាល ឆ្ងាយ ដល ់កោះ ហ្វជី ី នវូៃល- 
សៃឡង់  សហរដ្ឋ អាមៃរិក  និង  ជប៉ុន ។ 
រលក  ស៊ូណាមិ ដោយ សារ តៃ បន្ទុះ ភ្នំ 
ភ្លើង នៃះ  បានបណា្ដោលឱៃយ  មនុសៃស ២ 
នាក់សា្លាប់     នៅ ឆ្នៃរ មួយ នៅ ភាគ ខាង- 
ជើង  ប៉ៃរូ ដៃល ស្ថិត នៅ ចមា្លាយ ជាង  
១០ ០០០គីឡូម៉ៃតៃ ពីកោះ  តុងហា្គា    ៕ 

លោកបេធានាធិបតីវ្លា៉ឌីមៀរ ពូទីន ចូលរួម កិច្ចបេជំុ បនា្ទាន់ មួយជាមួយកេមុបេកឹេសា នេ អង្គការ សន្ធសិញ្ញា  សន្តសុិខរួម (CSTO)។ AFP 

ភ្នភំ្លើង កេមបាតសមុទេផ្ទះុឡើង នៅក្នងុ មហា សមុទេបា៉ាសីុហ្វកិកេបេរ បេទេសតុងហា្គា។ AFP 

រដ្ឋមន្ត្កីារបរទ្សអូស្តលី្និយាយថាតុងហ្គារងការខូចខាតយា៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីផ្ទះ៊ភ្នភំ្លើង
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តើជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩នឹងបញ្ចប់នៅព្លណា?
សៅ  សម្ភស្ស 

ការ រីក រាល ដាល យ៉ាង ឆប់រហ័ស 
របស់ វ៉ារៃយ៉ង់ អូមីកៃុង  កំពុង ធ្វើ ឱៃយ ពិភព- 
លោកមាន ជនំឿ ជាក ់ថា  អវសាន នៃ  ជងំ ឺ
រាត តៃបាត នៃះ  នឹង មក ដល់ ក្នុង ពៃល 
ឆប់ៗ  ប៉ុន្តៃទោះ យ៉ាង ណា អ្នក ជំនាញ 
នៅ មិន ទាន់ អាច បញ្ជាក់ បាន ថា  ជំងឺ 
រាតតៃបាត នៃះ នងឹ បញ្ចប ់នៅ ពៃល ណា ឱៃយ 
បៃកដ នោះ ទៃ ។ 

រដា្ឋាភិបាល មួយ ចំនួន ពៃយាករ ថា  ជំ ងឺ   
រា ត តៃបា ត នៃះ  នៅ ថ្ងៃ អនាគត នងឹ អាច តៃវូ 
បាន គៃ ចាត់ ទុក ដូច ជា   ជំងឺផ្តា សា យ 
ខណៈ អ្នកជនំាញ ជា ចៃើន កពំងុ ថ្លងឹថ្លៃង 
អំ ពី បៃូបាប៊ីលីតៃ ដៃល អូមីកៃុង  អាច ជា 
ចំណុច ដៃល បញ្ចប់ ជំងឺ រាត តៃបាត នៃះ។ 

 ជាមួយ គ្នានៃះ ដៃរ  លោក វៃជ្ជបណ្ឌិត          
T etsuo Nakayama សាស្តាៃ ចារៃយ 
គមៃង នៅ វិទៃយាសា្ថាន Kit asato បាន 
និ យយ ថា ៖  «ជា ទូទៅ  នៅពៃ លដៃល 
មៃរោគ បង្កើន ការ ឆ្លង របស់វ  ឥទ្ធិពល 
របស់ វ ក៏ ថយ ចុះ តា ម ធម្មជាតិ  តាម 
ពៃល វៃលាដៃរ » ។ 

លោក បានប ន្ថៃមថា  ៖ «នៅ ថ្ងៃណា- 
មួយ  មៃរោ គ បៃលោម លោក  អាច  
នឹង បង្ក ជា ជំងឺ ផ្តា សាយ ធម្មតា  ឬ វ  
អាច នឹងបាត់ ទៅ វិញ ដូចជំងឺ  SARS  
ទោះបីជា រោគ សញ្ញា ផ្លូវ ដង្ហើម មជៃឈិម- 
បូព៌ា  (MERS) នៅតៃ បន្ត រស់ នៅ ជា 
បណ្តើរ ៗ ក៏ ដោយ » ។ 

អ្នកជនំាញ មយួ ចនំនួ បាន នយិយ ថា  
វរីសុបបំ្លៃង វ៉ារ៉ៃយង ់ថ្មនីៃះ បាន រកី រាល ដាល 
ពស ពៃញ ពិភព លោក  ដូច ជា ភ្លើងឆៃះ 
ពៃ  តៃ ការ រីក រាលដាល ដោយសារ 
អមូកីៃងុ នៃះ អាចនា ំពភិព លោក ចៃញព ី
ដំណាក់ កាល នៃ ជំងឺ រាត តៃបាត ។ ទៃឹស្ដី 
នៅពី កៃយនៃះ ការ លើក ឡើង នៃះ   
គឺថា ការ ឆ្លង មៃរោគ កមៃិ តសៃល ដៃល 
បណា្តាល មក ពីវ៉ារៃយ៉ង់ អូមីកៃុង នៃះ អាច 
ធ្វើ ឱៃយ យើង សំុា នឹង ជំងឺ  ហើយ ចាត់ ទុក 

អូមីកៃុង នៃះ ជា វ៉ាក់សាំង ធម្មជាតិ។
សាស្តាៃ ចារៃយ  Ian Jones  ដៃលកា្លាយ 

ជាអ្នក ជំនាញ ខាង មៃរោគ នៅ សាកល- 
វិទៃយាល័យ  Reading ក្នងុ បៃទៃស អង់គ្លៃស  
បាន គំទៃ ទៃសឹ្ដនីៃះ  ដោយ គត់ជឿថា  
ដូចជា ជំងឺ គៃនុផ្តា សាយ  អូមីកៃងុ មិន បង្ក 
ការ គំរា ម កំហៃង ធំ ណា មួយ ឡើយ ។

គត់ បាន អះអាង បន្ថៃម ទៀត ថា  វ៉ារៃយ៉ង់ 
អូមីកៃងុ អាច បង្កើន ភាព សំុា  ដោយ មិន 
កា្លាយ ជា មូលហៃតុ នៃ ជំងឺ ធ្ងន់ ធ្ងរ នោះ ទៃ ។

ទោះ ជាយ៉ាង ណាក ៏ដោយ  ទៃសឹ្ដ ីមយួ 
ទៀត  ដៃល  អ្នក ជំនាញ ជឿថា  ជំងឺ 
រាតតៃបាត កូវីដ ឥឡូវ នៃះ នឹង មក ដល់ 
ទីបញ្ចប់  ដោយ បាតុភូត នៃះ កើ តឡើ ង 
នៅ ពៃលដៃល មៃរោគ ជាក់លាក់ មួយ 
តៃវូបាន រក ឃើញ ទាន់ នៅក្ន ុង តំបន់ ជាក់- 
លាក់ មួយ  ឬ ក្នុង ចំណោម មនុសៃស  និង 
អាច គៃប់គៃង បាន ទាន់ ពៃល វៃលា ។ 

អ្នកជំនាញ នៅ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក និ- 
យយថា  បៃជាជន ភាគចៃើន នឹង ឆ្លង 
វ៉ារៃយ៉ង់ អូមីកៃុង   ហើយ អង្គការ សុខភាព 
ពិភព លោក  (WHO) ក៏ បាន និយយ 
ថា  ជាងពក់ កណា្តាល នៃ ទ្វីប អឺរ៉ុប នឹង 
ឆ្លង មៃរោគ នៃះ នៅ ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ខាង មុខ 

ដោយ បញ្ជាក់ ថា  វ កា្លាយ ជា មៃរោគ     
ធម្ម តា ដូច ជំងឺផ្តា សាយ ទៅ ហើយ។   
ប៉ុន្តៃ  រហូត មក ដល់ ពៃល នៃះ  អង្គការ  
WHO  បាន ពៃមាន ថា  កុំ ទាន់ ធ្វើ ការ- 
សន្និដា្ឋាន បៃបនៃះ លឿន ពៃក ចៀស វង 
ការ ធ្វៃស បៃហៃស នឹង មៃរោគ ដោយ 
បៃការ ណា មួយ ។

ទន្ទមឹនងឹនៃះ  អៃសៃបា៉ាញ ថ្មីៗ  នៃះ  បាន 
កា្លាយជា បៃទៃស អឺរ៉ុប ដំបូងគៃ ដៃល 
ឆ្ពោះទៅ រក ការ បញ្ចប់ នៃ ការ ឈប់ ពក់ 
មា៉ាស់ នៅ ទី សាធារណៈ។  បៃទៃស អឺរ៉ុប 
មយួ ចនំនួ ទៀត ក ៏កពំងុ ទន្ទងឹ រងច់ា ំការ- 
បន្ធូរ បន្ថយ ការ រឹត បន្តឹងកូវីដ  បើទោះ- 
បីជា ករណី កើន ឡើង ក៏ ដោយ ។

 ទោះបជីា  ចនំនួ មនសុៃស បង្កើត ភាព សំុា 
ធម្ម ជាតិ គៃប់គៃន់ ល្មម ចំពោះ ការ 
ការពរ កូវីដ១៩ ហើយ ក្ដី  ក៏ វៃជ្ជប ណ្ឌិត 
Anthony S. Fauci ទបីៃកឹៃសា វៃជ្ជសាស្តៃ 
កំពូល របស់ បៃធានា ធិបតី អាមៃរិក 
លោក  Joe Biden  យល់ ថា វ ហាក់  
ដូចជា ឆប់ រហ័ស ពៃក ក្នុង  កា រនិយយ 
ថា  ដណំាក ់កាល នៃះ  គ ឺជា ទ ីបញ្ចប ់ការ- 
រាតតៃបាត នៃ ជំងឺ នៃះ ឬ អន់ណាស់។

ខណៈពៃល ដៃល អូមីកៃុង ហាក់ ដូច- 

ជា បង្ក ឱៃយ មាន ជំងឺ មិន សូវ ធ្ងន់ធ្ងរ ជាង 
វ៉ារៃយង៉ ់ផៃសៃង ទៀត  វៃជ្ជ បណ្ឌតិ Fauci បាន 
នយិយ ថា  បរមិាណ នៃ ករណ ីឆ្លង  អាច 
មាន ឥទ្ធិពល លើ ភាព សាុំ រួម។  

វៃជ្ជបណ្ឌិត  Fauci  បាន និយយ ថា  
ការវិវឌៃឍ  នៃ ជំងឺ រាតតៃបាត នៅតៃ ជា 
សំណួរ បើក ចំហ  ហើយ ចម្លើយ របស់ 
លោក សមៃប់ សំណួរ សួរ ថា  តើ ជំងឺ 
រាតតៃបាត នៃះ នឹង ចប់ ពៃល ណា នោះ គឺ  
«យើង មិនទាន់ ដឹងទៃ» ។

ទោះ យ៉ាង ណាក្ដី  យើង មិន គួរ មើល 
សៃល វ៉ារៃយង៉ ់អមូកីៃងុ ទៃ  ដោយសារ វ៉ារ៉ៃយង ់
នៃះ  មាន ការបៃបៃួល លើស ពី ៣០ដង 
នៅ លើ បៃូតៃអុីន  និង មាន សមត្ថភាព 
ចម្លង លឿន ជាង វ៉ារ៉ៃយង់ ដៃលតា ដល់ ទៅ  
២ដង  ហើយ តៃូ វ បាន មជៃឈមណ្ឌល គៃប់-
គៃង  និង ការពរជំងឺ របស់ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
បៃដូច នៅក្នុង ការ ឆ្លង ជំងឺ អុត សា្វាយ ។

ដោយសារ លៃបឿន នៃ ការ ចម្លង មាន 
លៃបឿន លឿន  វ បាន ប ង្កើ ន បៃបូាប៊លី ីតៃ 
នៃការឆ្លង រា លដាល  សូមៃបី តៃ ក្នុ ង ចំ-
ណោ ម អ្នក ទ ទួ លថា្នាំ បង្ការ ក៏ដោយ។  
ការ សៃវជៃវ ដោយសាកល វិទៃយាល័យ  
Imperial College London នាពៃល 
ថ្មីៗនៃះ  បាន បង្ហាញថា  ហានិភ័យ នៃ 
ការ ឆ្លង មៃរោគ ឡើង វិញ ដោយ សារ 
អូមីកៃុង គឺ ធំ ជាង ៥,៤  ដង បើធៀប នឹង 
វ៉ារៃយង៉ ់ដៃលតា  ដោយសារ អមូកីៃងុ ភាគ- 
ចៃើន គៃច វៃះ ពី ភាពសាុំ ដៃល កើត ឡើង 
ដោ យ កា  រឆ្លង ពមីនុ  ឬការ ចាកវ់៉ាក ់សាងំ 
២ដូស រួច។

ទោះបីជា ការ សៃវជៃវ មិន ចៃបាស់លាស់  
ក៏ដោយ  ក៏ រោគសញ្ញា ដៃល បណា្តាល 
មកពី វ៉ារៃយ៉ង់ អូមីកៃុង មាន លក្ខណៈ- 
សៃលជាង  វ៉ារៃយ៉ង់ ដៃលតា។  ការ សិកៃសា 
នៅ បៃទៃស អង់គ្លៃស  និង អា្រហ្វិក  - 
ខាងតៃបូង  បាន បង្ហាញ ថា អ្ន ក ជំងឺឆ្លង 
ដោយ អូមីកៃុង តិចជាង  ៥០ភាគរយ 
ទៅ៨០ភាគរយ ទំនង មិន អាច បៃឈម 
នឹង ការ ចូល មន្ទីរ ពៃទៃយ ៕ 

ករណីវីរុស បំប្ល្ង ថ្មី  អូមីក្ុងមួយ  ត្ូវ បានធ្វើត្ស្ត  រកឃើញ ក្នុង ទីក្ុងប៉្ កាំង ។រូប  AFP 

ព័ត៌មានខ្លីៗ
ប្ទ្ស ក្ី ក្ បំផុត ប្ឈម 
មុខ នឹង ការ កើន ឡើង ន្ បំណុល  
ជិត ដល់ ១១  ប៊ីលាន ដុលា្លារ  

បៃទៃស កៃីកៃ បំផុត របស់ 
ពិភព លោក បៃឈម នឹង ការ- 
កើន ឡើង នៃ បំណុល រហូត 
ដល់  ១០,៩  ប៊ីលាន ដុលា្លារ   
នៅ ឆ្នាំ នៃះ  បនា្ទាប់ ពី បៃទៃស  
ជា ចៃើន  ចៃន ចោល កិច្ច ខិត-
ខបំៃងឹ បៃង ផ្តល ់ជនំយួ សង្គៃះ  
អន្តរជាត ិ ហើយ ជនំសួ មក វិញ 
ដោយ ងក ទៅ រក ទីផៃសារ មូល- 
ធន  ដើមៃបី ផ្តល់ មូលនិធិ ដល់ 
ការ ឆ្លើយ តប របស់ ខ្លួន ចំពោះ 
ជំងឺ រាត តៃបាត  ។

យោង តាម ធនាគរ ពិភព - 
លោក កៃុម បៃទៃស ដៃល មាន 
ចណំលូ ទាប ចនំនួ ៧៤ នងឹ តៃវូ 
សង សំណង បៃមាណ ៣៥  
ប៊ីលាន  ដុលា្លារ ទៅ ឱៃយ អ្នក ផ្តល់ 
បៃក់ កម្ចី ទ្វៃ ភាគី  និង វិស័យ 
ឯកជន ជា ផ្លូវ ការ ក្នុងអំ ឡុង ឆ្នាំ 
២០២០  ដៃល ចំនួន នៃះ  
កើន ឡើង ៤៥ ភាគរយ ពី ឆ្នាំ 
២០២០ ។ 

១ ក្នុង ចំណោ ម បៃទៃស 
ដៃល ងយ រង គៃះ បំផុត គឺ 
សៃី លង្កា  ជា កន្លៃង ដៃល 
ទីភា្នាក់ងរ វយ តម្លៃ S&P 
Global  កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន 
ពៃមាន អំពី ការ ខក ខាន បង់ 
បំណុល ដៃល អាច កើត មាន 
នៅ ឆ្នាំ នៃះ  ដោយ សារ  ការ- 
បនា្ទាប តម្លៃ មូលបតៃ បំណុល 
របស់ បៃទៃស ។  វិនិយោគិន  
ក៏ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ អំពី 
បៃទៃស ហា្គាណា  អៃលសាល-់ 
វ៉ាឌ័រ  និងទុយនីសុី  ក្នុង ចំ- 
ណោម បៃទៃស ផៃសៃងៗ ទៀត 
ផង ដៃរ ៕   ហួន  ឌីណា
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ពិធីសម្ពោធភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីជាកម្រងបណ្ណសារ
ន្រសារមន្ទរីប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្ល្រងនៅបុប្ផាណា

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  ភាពយន្តឯកសារ
ខ្នាតខ្លីដែលជា«កមែងបណ្ណ-
សារនែសារមន្ទីរបែល័យពូជ-
សាសន៍ទួលស្លែង» https://
www.facebook.com/
unescophnompenh/vid-
eos/274342021430066
របស់គមែង«ការអភរិកែសនងិ
បញ្ចូលបណ្ណសារនែសារមន្ទីរ
ទួលស្លែងចូលទៅក្នុងបែព័ន្ធ
កុំពែយូទ័រ»តែូវបានដាក់បញ្ចាំង
ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងែទី១៧ខែ
មករាឆ្នា២ំ០២២បែរព្ធធ្វើនៅ
ឯមជែឈមណ្ឌលធនធានសោត-
ទសែសន៍បុបា្ផាណា។
កម្មវិធីនែះតែូវបែរព្ធឡើង-

កែមភាពជាដែគូដ៏រឹងមាំរវាង
ទីភា្នាក់ងារសហបែតិបត្តិការ-
អន្តរជាតិកូរ៉ែ(KOICA) អង្គ
ការអប់រំវិទែយាសាស្តែ និងវបែប-
ធម៌នែអង្គការសហបែជាជាតិ
(UNESCO)កែសួងវបែបធម៌
និងវិចិតែសិលែបៈនែបែទែស-
កម្ពុជានិងមជែឈមណ្ឌលធន-
ធានសោតទសែសន៍បុបា្ផាណា។
បើតាមសែចក្តីបែកាស-

ព័ត៌មានពីគែហទំព័រផ្លូវការ
របស់ទីភា្នាក់ងារសហបែតិបត្តិ-
ការអន្តរជាតិកូរ៉ែ (កយកា-
KOICA)បានឱែយដងឹថា៖«ពធិី
សម្ពោធភាពយន្តឯកសារខ្នាត
ខ្លីនែះមានការចូលរួមពីភ្ញៀវ-
កិត្តិយសជាចែើនរូបរួមមាន
លោកផាកហុឹងខែយង់(Park
Heung-kyeong)ជាឯកអគ្គ-
រដ្ឋទូតនែសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែ-
បែចាំនៅកម្ពុជាលោកសែី
ភឿងសកុណាជារដ្ឋមន្តែី
កែសងួវបែបធម៌នងិវចិតិែសលិែបៈ
លោកនោហែយន់ជូន (Rho
HyunJun) បែធានតំណាង
ទីភា្នាក់ងារសហបែតិបត្តិការ
អន្តរជាតិកូរ៉ែ(កយកា)បែចាំ
នៅកម្ពុជាលោកសាដាអ៊ូមា៉ា
អាឡាម(SardarUmar
Alam)នាយកការិយាល័យ-
នៅភ្នំពែញនិងជាតំណាងអង្គ
ការយូណែស្កូបែចាំកម្ពុជា-
លោកជាសុភាពនាយកបែតិ
បត្តិនែមជែឈមណ្ឌលធនធាន-

សោតទសែសនប៍បុា្ផាណានងិអ្នក
ចូលរួមជាភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរ-
ជាតិដទែទៀត»។
បែភពខងលើបានឱែយដងឹថា

ទីភា្នាក់ងារសហបែតិបត្តិការ
អន្តរជាតិកូរ៉ែ(KOICA) និង
អង្គការអប់រំវិទែយាសាស្តែ និង
វបែបធម៌នែអង្គការសហបែជា-
ជាត(ិយណូែស្ក)ូបានឯកភាព
គ្នាធ្វើការទៅលើគមែង«ការ
អភិរកែសនងិបញ្ចលូបណ្ណសារនែ
សារមន្ទីរទួលស្លែងទៅក្នុង-
បែព័ន្ធកុំពែយូទ័រ»គឺចាប់ពីឆ្នាំ
២០១៥មកដល់ឆ្នាំ២០២០
ក្នងុគែបខណ័្ឌហរិញ្ញបែបទានឥត
សណំងចនំនួ១១៥០០០០
លានដុលា្លារអាមែរិក (មួយ
លានមួយរយហាសិបពាន់
ដុលា្លារ)។ភាពយន្តឯកសារ-
ខ្នាតខ្លីដែលតែវូបានផែសព្វផែសាយ
ជាសាធារណៈជាលើកដំបូង
នៅថ្ងែទី១៧ខែមករាឆ្នាំ

២០២២នែះបានបងា្ហាញពការ-
ខិតខំបែឹងបែងអស់រយៈពែល
៥ឆ្នាំកន្លងមកនែះ។
កែមកែបខណ្ឌនែគមែង

«ការអភិរកែសនិងបញ្ចូលបណ្ណ-
សារនែសារមន្ទរីទលួស្លែងទៅ
ក្នុងបែព័ន្ធកុំពែយូទ័រ»ដោយមាន
ការគំទែពីកយកា-KOICA
បណ្ណសាររបស់សារមន្ទីរ-
បែល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង
ដែលមានជាង៧០០០០០-
(បែំពីរសែន)ទំព័រតែូវបាន
រកែសាទុកហើយបណ្ណសារជិត
កន្លះលានសន្លឹកតែូវបានធ្វើ
ការបញ្ចូលទៅក្នុងបែព័ន្ធ-
កុំពែយូទ័រហើយមរតកឯកសារ
នែះគឺជាគណនីលម្អតិបផំតុនែ
បែព័ន្ធពន្ធនាគរនែរបបខ្មែរ-
កែហម។
បែភពដដែលបន្តឱែយដងឹថាពី

គោលបំណងនែគមែងនែះ
ផងដែរថា៖ «គោលបំណងនែ

-គមែងនែះគឺផ្តោតលើទឺ១
ដើមែបីអភរិកែសនងិបញ្ចលូបណ្ណ-
សារនែសារមន្ទីរបែល័យពូជ-
សាសន៍ទួលស្លែងទៅក្នុង-
បែពន័្ឋកុពំែយទូរ័ដែលតែវូបានចារ
លើការចងចាំអន្តរជាតិ
នែការចុះ-
ឈ្មោះ
ពិភព-
លោកក្នុងឆ្នាំ-
២០០៩។ទី២

ដើមែបីគំទែ-
ដល់សារ-
មន្ទីរបែល័យ
ពូជសាសន៍

ទួល-

ស្លែងដើមែបីអភវិឌែឍទៅជាកន្លែង
កសាងការអប់រំ និងសន្តិភាព
ដែលយុវជនអ្នករស់រានមាន
ជីវិតពីរបបខ្មែរកែហមនិង-
សាធារណជនទូទៅ អាច
ទទួលបានព័ត៌មានអំពីបែវត្តិ
សាសែ្តរបស់ពកួគែនងិបន្តកចិ្ច
ពិភាកែសាអំពីសន្តិភាពនិង-
អហងិែសានងិទី៣ដើមែបកីសាង
សមត្ថភាព បុគ្គលិកនៅឯ-
សារមន្ទីរបែល័យពូជសាសន៍
ទួលស្លែងនិងកែសួងវបែបធម៌
នងិវចិតិែសលិែបៈដើមែបគីែបគ់ែង
នូវបណ្ណសារ»។
ចំពោះបណ្ណសារមានឯក-

សាររឿងរា៉ាវរាប់ពាន់ស្តីអំពីអ្វី
ដែលបានកើតឡើង នៅក្នុង-
ពន្ធនាគរស-២១ក្នុងរបប
ខ្មែរកែហម ហើយរឿងរា៉ាវ-
មយួចនំនួតែវូបានមជែឈមណ្ឌល
ធនធានសោតទសែសន៍បបុា្ផាណា
យកមកថតជាភាពយន្តឯក-
សារខ្នាតខ្លីចំនួន៥ដែល
អង្គការយូណែស្កូ-UNESCO
យកមកបងា្ហាញនៅក្នុងពិធី
សម្ពោធភាពយន្តឯកសារខ្នាត-
ខ្លី ដែលតែូវបានយកមកដាក់
ចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការកាលពី
ថ្ងែទី១៧ខែមករាឆ្នាំ២០២២
កន្លងមកនែះ។
ភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី-

ដែលជាកមែងបណ្ណសារនែ
សារមន្ទីរបែល័យពូជសាសន៍
ទលួស្លែងនែះនងឹលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹងទៅដល់បែជាជន
កម្ពជុាជាពសិែសនោះយវុជន
ជនំាន់កែយឱែយពកួគែបានដងឹ
ពីពែឹត្តិការណ៍ដែលបានកើត
ឡើងក្នុងរបបខ្មែរកែហមហើយ
នឹងជួយពួកគែឱែយកាន់តែយល់
ចែបាស់អំពីអតីតកាលរបស់់-
ពួកគែ ដើមែបីលើកកម្ពស់លើ
ការផែសះផែសានិងការអប់រំសន្តិ-
ភាព។
គួរបញ្ជាក់ដែរថាទីភា្នាក់ងារ

កយកា-KOICAតែូវបាន
បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩១
កែមកែសួងការបរទែស-
នែសាធារណរដ្ឋកូរ៉ែគឺជាទីភា្នាក់-
ងាររដា្ឋាភិបាលដែលបានផ្តល់
នូវកម្មវិធីជំនួយឥតសំណង-
របស់បែទែសកូរ៉ែ៕

ពិធី សម្ពោធ ភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្ល ី កមេង បណ្ណសារនេ សារមន្ទរីបេល័យពូជសាសន៍ទួលស្លេង នៅ បុប្ផាណា កាលពីថ្ងេទី ១៧ ខេមករា។ រូប Bophana

លោក Park Heung-kyeong ជា ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត  នេ 
សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បេចំានៅកម្ពជុា។ រូបថតKOICA
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ក្រុង ព័រតូណូវ៉ូ : រលក បោក បក់ 
ចៃំង  ឆ្នៃរ សមុទៃ នៅភាគ ខាង តៃបូង 
បៃទៃស ប៉ៃណាំង ខណៈ សាវ័ក របស់ 
ទៃពធីតា សមុទៃ ម៉ាមី វ៉ាតា (Mami 
Wata) បាន ធ្វើពិធី សូតៃ មន្ដ  សា្វាគមន៍  
បុណៃយ វិសៃសមកាលវូឌូ (Voodoo)។ 

រៀង រាល់ ខៃ មករាពលរដ្ឋ ប៉ៃណាំង 
ធ្វើ  ការ បួង សួង ឧទ្ទិស ដល់សាសនា - 
វូឌូ ដៃល បូជា  ដល់ អាទិទៃព និង  ដួង- 
វិញ្ញាណ ធម្មជាតិ ជាមួយ ការ គោរព 
ដល់ ដូនតា ពួកគៃ ផង ដៃរ។ 

វឌូ ូជា ដើម កណំើត ក្នងុ រាជាណាចកៃ  
Dahomey ដៃល បច្ចុបៃបន្ន  ប៉ៃណាំង 
និង  តូហ្គោ អតីត បៃទៃស កៃម នឹម 
តៃួតតៃ  របស់ បារាំង នៅ លើឆ្នៃរ នៃ 
តំបន់ អា្រហ្វិក  ខាង លិច ។ 

នៅទីកៃងុ ឆ្នៃរ  Ouidah មហាសមុទៃ  
អាត្លង់ទិក  និង ជា អតីត មជៃឈមណ្ឌល 
ជញួដរូ ទាសករ អ្នក គោរព បៃណបិត័ន ៍
បាន នាំគ្នា មក បួងសួង  ដល់ អាទិ- 
ទៃពម៉ាម ីវ៉ាតា ជា ទៃវ ដ ៏លៃបលីៃបាញ  ក្នងុ 
សាសនាវូឌូ ។ 

គៃង ឈុត ពណ៌ ស និង តុបតៃង 
ជាមួយ គៃប់ គជ់  មនុសៃស បៃមណ 

៤០  នាក ់បាន អង្គយុ ជាពាក ់កណា្ដាល- 
រង្វង ់កាលព ីថ្ងៃ ចន្ទ  ដោយ បៃរ មុខ ទៅ 
កាន់ មហាសមុទៃ ។ 

Gnikplin Hounon Eveole អាយ ុ
៧០ ឆ្នា ំដៃល ធ្វើ ដំណើរ ពី សាធារណរដ្ឋ- 
តូគោ ជិត ខាង ក្នុង ការ ចូលរួម ពៃឹត្ដិ-
ការណ៍ នៃះ បាន និយាយថា ៖ « ទៃព-
ធីតា ម៉ាមី វ៉ាតា លើស ពី វត្ថុ សកា្ការៈ 
ពៃះនាង  គឺជា រាជិនី សមុទៃ »។ 

ទាសករ រាប ់លាន នាក ់ធា្លាប ់ឆ្លងកាត ់
ដៃន ទឹក នៃ ទីកៃុង Ouidah ទៅកាន់ 
ពិភព  ថ្មីដោយ នាំ គ្នា បៃណិប័តន៍ 
សាសនាវូឌូ ។ បច្ចុបៃបន្ន  សាសនា នៃះ 
មន  សាវ័ក បៃមណ៥០ លាន នាក់  
នៅ  ទទូាងំ ពភិពលោក  ចាបព់ ីបៃសុលី 
ទៅ ហៃទី រហូត ដល់  រដ្ឋល្វូសុីយា៉ាណា 
ភាគ ខាង តៃបូង សហរដ្ឋអាមៃរិក ។ 

ពលរដ្ឋ ប៉ៃណាំង ជា ចៃើន  បៃកាន់- 

យក សាសនាវឌូ ូ រមួ ជាមយួ អ្នក បៃណ-ិ
ប័តន៍  សាសនា គៃិស្ដ និង អ៊ិសា្លាម ។ 
ទៃវតា   សាសនាវឌូតូៃវូបាន បៃរឰ ការ- 
អបអរ នៅ ប៉ៃណំាងរួមទំាង  អាទិទៃព - 
រន្ទះ  Heviosso អាទិទៃព ធរណី Sak-
pata និង អាទិទៃព ចមៃបំាង Kokou ។ 

Eveole បន្ដថា ៖ « ខ្ញុំ បាន ជំពាក់ 
ទៃពៃយ យា៉ាង សន្ធឹក ចំពោះ អាទិទៃព អង្គ 
នៃះ ។ សំខាន់ គឺ ផ្ដល់ ការ គោរព ចំពោះ 

ទៃង់ ទាំង សៃុង »។ 
ឈរ នៅ កៃបៃរ នោះ អ្នកសៃី Noellie 

Tohoundo អាយុ ៣២ ឆ្នាបំាន ឧទ្ទសិ 
សុភមង្គល គៃួសារអ្នក សៃី ជូន ដល់ 
ទៃវតា  សមុទៃដោយជឿ ថា ម៉ាមី វ៉ាតា  
បាន ជួយ ពៃយាបាល ជំងឺសា្វាមី និង កូន ។

អ្នកសៃី អះអាងថា ៖ « រាជិនី សមុទៃ 
បាន សង្គៃះ ជីវិត ពួកគៃ  ហើយ ពួកគៃក៏  
ជឿ  និង ដង្ហៃ តាម ទៃង់ »៕ AFP/HR

នៅ ឆ្ន្ររ Ouidah សាវ័ក បាន ធ្វើ ពិធី បួងសួង ដល់ ទ្រវតាសមុទ្រម៉ាមី វ៉ាតា។ រូបថត AFP

រដ្ឋប៉េណំាងធ្វើពិធីផ្លវូងងឹតបួងសួងទេវតាសមុទេសង្គេះដូនតាពីរបបទាសភាព

ក្រងុ ឌបូ្រ : បៃជាបៃយិភាព តន្ដៃ ីករូ៉ៃ 
ខាង តៃបូង បាន បង្កើត ភាព ជោគជ័យ 
ផ្នៃក  សៃដ្ឋកិច្ច របស់ ខ្លួន  ដោយ លោក 
បៃធានា ធីបតី  មូន ជៃអីុន បាន ថ្លៃង ពី 
ចងុសបា្ដាហ ៍នៅ វៃទកិា ចាបផ់្ដើម ទៃស-
ចរណ ៍ទៅកាន ់មជៃឈមិបពូា៌ា  ដៃល  ផ្ដាត- 
លើឱកាស  ជំនួញ និង ពាណិជ្ជកម្ម។ 

លោក បៃធានាធិបតី បាន និយាយ 
នៅ ក្នងុ ពពិរ័ណ ៍កៃងុ ឌបូៃ នៅ អៃមរីា៉ាត- 
អារា៉ាប់ រួម  ជា ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច ដំបូង 
មុន ពៃល បន្ដ ទៅកាន់ អារា៉ាប៊ីសាអូឌីត 

និង មជៃឈិមបូពា៌ា ថា តារា  K-pop កា្លាយ  ជា 
« មន្ដ ស្នៃហ៍ ទាក់ទាញ ពិភពលោក »។ 

លោក មូន បាន លើក ឡើង ពី តន្ដៃី- 
ប៉ុប  ទូរទសៃសន៍  និង ភាពយន្ដ របស់ កូរ៉ៃ 
ដៃល ទទួល បាន បៃជាបៃិយភាព នៅ 
តាម បណា្ដា បៃទៃស ជាចៃើន ទូទាំង 
ពិភព លោក  រួមទាំង បៃជាជាតិ នៅ 
មជៃឈិម បូពា៌ា ថៃមទៀត ។ 

លោក បាន ថ្លៃង នៅ កៃយ ការ- 
សម្ដៃង  កៃបាច់ គុន តៃកា្វាន់ដូ ក៏ដូចជា 
របាំ   បៃពៃណី ថា ៖ « បំណង ផ្ដល់ ការ- 

កមៃសាន្ដ បាន ជរំញុ កណំើន បៃជាបៃយិ-
ភាព រងឹ ម ំមនិ ចាញ ់ការ រកី ចមៃើន ផ្នៃក 
សៃដ្ឋកិច្ច »។ 

លោក មនូ បាន បៃប ់មហាជន រាប-់ 
រយ នាក់ ក្នុង ពៃឹត្ដិការណ៍ រសៀល នោះ 
នៅ ទីកៃុង ឌូបៃ ថា ៖ « ស្ថិត កៃម ពន្លឺ- 
ភ្លើង ហ្វូង តារា លើ វល ខៃសាច់ នា លា្ងាច 
នៃះ ការ សម្ដៃង ចមៃៀង របស់ កៃុម 
K-pop ដៃល ជាការពៃញ និយម 
ទូទាំង  ពិភពលោក  នឹង ចាប់ ផ្ដើម 
អងៃួន  អារម្មណ៍ មហាជន »។ 

វបៃបធម៌ កូរ៉ៃ កំពុង តៃ កើន បៃជាបៃិយ 
ខា្លាំង  កៃយ ភាព ជោគជ័យ នៃ កៃុម- 
តន្ដៃី  K-pop ដូចជា កៃុម ចមៃៀង  
BTS ខៃសៃ ភាពយន្ដ ឈ្នះពាន  Oscar 
រឿង « Parasite» និង លោ្ខោន ភាគ  
រឿង «Squid Game» ដព៏ៃញ នយិម 
បំផុត នៅលើ  Netflix។ 

ទំនោរ វបៃបធម៌  K-pop ក៏ មន 
ឥទ្ធពិល លើ តបំន ់ឈងូសមទុៃ មជៃឈិម-
បូពា៌ា ដោយ កៃុម ចមៃៀង BTS ជា 
សិលៃបករ មន អ្នក ចូលរួម សា្ដាប់ ចមៃៀង 
ចៃើន បផំតុ លើ Spotify កាល ព ីឆ្នា ំមនុ 
នៅ អារា៉ាប៊ី សាអូ៊ឌីត។ 

គមៃង នៅ អៃមីរា៉ាត អារា៉ាប់ រួម របស់ 
លោក មូន រួមទាំង ជំនួបជាមួយ 
នាយករដ្ឋមន្ដៃី Sheikh Moham-
med bin Rashid Al-Maktoum 
នងិ ពៃះ អង្គម្ចាស ់ឌបូៃ Mohammed 
bin Zayed Al-Nahyan។ 

លោក គៃង ជួប ពិភាកៃសា ពី កិច្ច សហ- 
ការ  ក្នងុ ឧសៃសាហកម្ម អីុ្រដសូៃនដ ៏ កពំងុ 
ពៃញនិយម  បនា្ទាប់ ពី សម័យ  ឧស្ម័ន- 
ចំហៃះ និង កិច្ច សហបៃតិបត្ដិការ លើ 
វសិយ័ ការពារ ជាត ិ ហៃដ្ឋារចនា សម្ពន័្ធ 
និង ការបៃបៃួល អាកាសធាតុ ។ នៃះ 

បើយោង តាម ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌មន កូរ៉ៃ 
ខាង តៃបូង Yonhab។ 

កៃុម តារាចមៃៀង លៃបីលៃបាញ បៃចាំ 
បៃទៃស កូរ៉ៃ BTS កាលពី ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ 
មុន ក៏ ទទួល បាន លិខិតឆ្លង ដៃន 
ការទូត  នៅមុន មហាសន្នបិាត អង្គការ- 
សហបៃជាជាតិ ខណៈ ពួកគៃ មន 
តួនាទីថ្មី ជា បៃសកជន ពិសៃស របស់ 
លោកបៃធានាធិបតី។ 

កៃុមតារាចមៃៀង មន ឈ្មោះ បោះ- 
សឡំៃង លើ សកលលោក១ នៃះ ដោយ 
គៃន ់តៃ  ចមៃៀង ១ បទ  កៃម ចណំង-
ជើង ថា « Dynamite»   គៃង លៃខ ១ 
កំពូល តារាង Billboard Hot 100 
កាល ពីឆ្នាំ២០២១ ដៃល ធ្វើ ឱៃយ ពួកគៃ 
កា្លាយ ជា កៃុម ចមៃៀង កូរ៉ៃ ខាង តៃបូង 
ដំបូង បំផុត ឈរនៅលើ កំពូល តារាង 
អាមៃរិក នៃះ៕ AFP/HR

ក្រុមចម្រៀង BTS ថត រូបជាមួយ លោក ប្រធានាធិបតី កូរ៉្រខាង ត្របូងលោក មូន ជ្រអីុន (ឆ្វ្រងទី ៤)។ រូបថត AFP

លោក មូន ជ្រអីុន នៅ ក្រុង ឌូប្រ កាលពីថ្ង្រទី១៦ ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០២២ ។ រូបថត AFP

មេដឹកនំាកូរ៉េខាងតេបូងរំឭក
ពីឥទ្ធពិលK-popពេល
ទសេសនកិច្ចមជេឈិមបូព៌ា

អ្នក ដ្រល មិន ពាក់ ព័ន្ធ ត្រវូបាន អញ្ជើញ ឱ្រយ ស្ថ ិតនៅ ឆ្ងាយ ពី ពិធី របស់ ពួកគ្រ ។ រូបថត AFP



ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២២  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   CIvitkmSanþ LIFESTYLEwww.postkhmer.com ២១

  ភ្លើងសូឡានិងកូនឈើ២ពាន់- 
ដើមផ្ដល់ពន្លឺសម្រស់ប្រតង
ដល់សហគមន៍ស្រកុព្រឈរ

ទីក្រងុឆ្ន្ររអូស្ដ្រលីកត់ត្រនូវកំណត់ត្រសីតុណ្ហភាពដល់៥០,៧អង្រសាស្រ

ហុង រស្មី

ក្រុង កំពង់ចាម : ភូមិ ឋាន-
ជនបទ  ធ្លាបត់ៃ គ្មាន ពន្ល ឺនៅ តាម 
ដង ផ្លវូ ថ្ងៃនៃះ  បៃជាពលរដ្ឋ ក្នងុ 
ឃុ ំជៃវៀន សៃកុ ពៃឈរ ខៃត្ដ- 
កំពង់ចាម បានបៃ មុខ មាត់ ថ្មី 
ជាមយួ  ការ បពំាក ់បង្គោល ភ្លើង- 
បំភ្លឺ សូឡា  អមដោយ  ការ ដាំ - 
កូន ឈើ ជា ចៃើន ពាន់ ដើម ។ 

បង្គោល ភ្លើង សូឡាចំនួន 
១០០ ដើម និង កូន ឈើ ចំនួន 
២ ០០០ ដើម  តៃូវបាន ដាំ នៅ 
ក្នុង សហគមន៍ នៃ ខៃត្ដ កំពង់-
ចាម កៃម គមៃង និរន្ដរភាព 

របស់ កៃុមហ៊ុន ហុិននីគៃន 
ខៃមបឌូា ដៃល មាន ការ ចលូរមួ 
ពី មន្ដៃី ជាន់ ខ្ពស់ របស់ រាជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា ។ 

លោក ផាន អូន ជាបៃតិភូ- 
រាជរដា្ឋា ភិបាល ទទួល បន្ទុក ជា 
អគ្គនាយកនៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន 
ការពារ អ្នកបៃើបៃស់ កិច្ចការ- 
បៃកួត បៃជៃង និង បង្កៃប ការ- 
ក្លៃង បន្លំ (ក.ប.ប) បាន ថ្លៃង 
នៅ ក្នុង វៃទិកា ដាំ កូន ឈើ និង 
ដំឡើង បង្គោល ភ្លើង សូឡា  ថា ៖ 
«ក្នុង នាម បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង ឃុំ- 
ជៃវៀន ខ្ញុ ំសមូថ្លៃង អណំរ គណុ 
យ៉ាង  ស្មាះ ស្ម័គៃ ចំពោះ កៃុម-

ហ៊ុន  ហុិននីគៃន ខៃមបូឌា 
ដៃលបានធ្វើជា គំរូ   ដល់ កៃុម-
ហ៊ុន  ផៃសៃង ទៀត នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា ជាមួយ  នឹង គំនិតផ្តួច- 
ផ្តើម  ការ ទទួល ខុស  តៃូវ សង្គម  
របស់  កៃុមហ៊ុន»។ 

លោក បាន បន្ដថា ៖« ជា មួយ 
នងឹ ការ ផ្តល ់អពំលូ សឡូា បភំ្ល ឺផ្លវូ   
និង ដើម ឈើ នៅថ្ងៃ នៃះ  មាន 
ន័យថា  កៃុមហ៊ុន ហុិននីគៃន 
ខៃមបឌូា បាន បភំ្ល ឺនងិ ផ្តល ់ ពន្ល ឺ
ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ និង អ្នក- 
ជំនាន់ កៃយ ក្នុង ឃុំ ជៃវៀន 
ដៃល នឹង ធំ ឡើង ក្នុង  បៃទៃស - 
កម្ពុជាជា មួយនឹង បរិយកាស   

បៃតង»។
ដោយ មើល ឃើញ ពី ស្នាម- 

ញញឹម ដ៏ រីករាយ របស់ បៃជា-
សហគមន៍ អំពី សមិទ្ធផល 
បង្គោល  ភ្លើង សូឡា ដៃល ជួយ 
បំភ្លឺ  ដង ផ្លូវ  ធ្លាប់ តៃ ងងឹត ឈឹង  
លោក Samson Wong 
នាយក  គៃប់គៃង  កៃមុហុ៊ន ហិុន-
នី គៃន ខៃមបូឌា បាន អះអាង ព ី
ការ បន្ដ គំទៃ គមៃង  បរិស្ថាន 
តាម សហគមន៍ ថៃមទៀត ។ 

លោក  Wong និយយ ថា  ៖ 
«យើង នៅ  ទ ីនៃះ  ថ្ងៃ នៃះ ដោយ- 
សរ តៃយើង ចង ់គទំៃ បៃជាជន 
នៅក្នុង សហគមន៍ នៃះ ឱៃយ មាន 
បរសិ្ថានបៃតង នងិ សវុត្ថភិាព។ 
មហចិ្ឆតា  យើងគចឺលូ រមួ អភវិឌៃឍ 
កម្ពុជា ដ៏ បៃសើរ ហើយ យើង 
កំពុងតៃ ធ្វើ កិច្ចការ នៃះ ដោយ 
ផ្តោត  ការ យក ចិត្ត ទុកដាក់ ទៅ 
លើ ស សរស្តម្ភ សំខាន់ៗទាំង   
៣៖ បរិស្ថាន សង្គម និង ការ- 
ទទួល ខុស តៃូវ»។ 

ដើមៃបីសៃប ទៅតាម សសរស្តម្ភ  
បរសិ្ថាន  កៃមុហ៊នុ  កពំងុតៃ ផ្តល ់
ដើមឈើ ដើមៃបី សៃបូ យក  កាបនូ- 

ឌីអុកសុីត ដៃល  មាននៅ ក្នុង 
បរិយកាស   និង ទប់ ទល់ នឹ ង 
ការ បៃ បៃួលអា កា  សធ  ត ុ។ 

លោក បាន បន្ថៃម  ថា ៖ « យើង 
ដឹងថា នៃះក៏ ជា ឱកាស មួយ 
ផង ដៃរ ដើមៃបី បង្កើន សុវត្ថិភាព 
ចរាចរណ៍ តាម ដង ផ្លូវ ជា  បញ្ហា  
មួយ  ដៃល យើង កំពុងតៃ ដោះ-
សៃយ  ក្នុងនាម ជា កៃុមហ៊ុន  
មយួ  តាមរយៈ សសរស្តម្ភ សង្គម 
របស់ យើង  ជា អ្វី ដៃល   ជំរុញ 
យើង ឱៃយ ដំឡើង  អំពូល សូឡា   
បំភ្លឺ ផ្លូវ នៅ ឃុំជៃវៀននៃះ»។

បង្គោល ភ្លើង បំភ្លឺ នៅលើផ្លូវ - 
បៃតុង  គឺជា សភណភាព 
១ ផ្នៃក ក្នងុ សហគមន ៍ កដ៏ចូជា 
ផ្ដល់ ការងាយ សៃួល ធ្វើ ដំណើរ 
របស់ពលរដ្ឋ ផង ដៃរ។ 

លោក សំរិទ្ធ អន ជាមៃឃុំ- 
ជៃវៀន សៃុកពៃឈរ ខៃត្ត-
កំពង់ចាម បាន និយយថា៖  
«បង្គោល ភ្លើង បភំ្ល ឺនា ពៃល រាតៃ ី
នៃះ មាន អត្ថបៃយោជន៍ ជា- 
ចៃើន  រាប់ តំាងពី ការ  ការពារ 
សុវត្ថភិាព កម្មករ រោងចកៃ ដៃល  
ពួកគត់ ធ្វើដំណើរ ពី រោងចកៃ 

តៃឡប់ មក វិញ នៅ ពៃល យប់- 
ពៃលប់ »។

កៃ ពី គមៃង សហគមន៍- 
បៃតង កៃុមហ៊ុនក៏ មាន បំណង 
កាត់ បន្ថយ ផល  ប៉ះពាល់ ទៅ 
ដល់ បរិស្ថាន នៅក្នុង ផលិត កម្ម 
របស់ ខ្លួន ផងដៃរ។

  កាល ព ី ខៃ ធ្ន ូ ឆ្នា ំមនុ កៃមុហ៊នុ 
ផលិ ត សៃបៀរ មួយ នៃះ បាន 
ចាប់ ផ្តើម សង សង់ រោងចកៃ 
ជីវមា៉ាសធំបំផុត នៅពៃះរាជា - 
ណា ចកៃ  កម្ពុជា ដៃល  ជា ផ្នៃក  
នៃ គំនិត ផ្តួចផ្តើម មួយ ដើមៃបី 
ពងៃីក   ការ បៃើបៃស់ ថាមពល  
កកើត  ឡើង វញិ នងិ កាត ់បន្ថយ 
ការ បញ្ចៃញ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ 
ស្ថិត  កៃម ពាកៃយ ស្លាក របស់ 
ខ្លនួ  ថា  ចលូ រមួ អភវិឌៃឍ កម្ពជុា ឱៃយ 
កាន់តៃ បៃសើរ។ 

យោង ទៅ តាម ហុិននីគៃន 
ខៃមបូឌា បាន  ឱៃយ ដឹងទៀត ថា 
កៃមុហ៊នុ បាន  កាត ់បន្ថយ ដោយ 
ជោគ ជយ័ នវូ ការ បញ្ចៃញ  ឧស្មន័ 
ផ្ទះ កញ្ចក់  បានចំនួន  ៥០ ភាគ-
រយរាប់  ចាប់តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៣  
មក៕

ក្រងុសីុដនី : ការិយល័យ ឧតុនិយម  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា ទីកៃុង ដាច់សៃយល 
មួយ ភាគ ខាង លិច បៃទៃស អូស្ដៃលី 
បាន កត់តៃ នូវ សីតុណ្ហាភាព ក្ដ បំផុត 
ក្នុង បៃវត្ដិសស្ដៃ  ដោយ រាយ ការណ៍ 
កម្ដ កើន ដល់  ៥០,៧ អងៃសាសៃ ។ 

កៃុម បៃឹកៃសា អាកាសធតុ របស់ 
អសូ្ដៃល ីបាន ពៃមានថា សតីណុ្ហាភាព 
ដ៏ខ្ពស់ បៃប នៃះ  អាច កា្លាយជា រឿង 
ធម្មតា  នៅ អូស្ដៃលី ដោយ សរ ការ- 
កើន កម្ដ សីតុណ្ហាភាព សកល ។ 
ទីកៃុង  ឆ្នៃរ Onslow  នៃះ បាន កត់តៃ 
នូវ សីតុណ្ហាភាព ដ៏ ក្ដ បំផុត កាលពី 
រសៀល ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ ។ 

ការិយល័យ ឧតុនិយម រដ្ឋ បានឱៃយ 
ដឹង  ថា ៖ «សីតុណ្ហាភាព អតិបរមា នៅ 
ភាគ ខាង លិច បៃទៃស អូស្ដៃលីថ្មី 

បង្កើត កណំតត់ៃ ថ្ម ីនងិ មាន កមៃ ិតស្មើ 
កំណត់តៃ សីតុណ្ហាភាព ថា្នាក់ ជាតិ ។ 
ទីកៃុង Onslow បាន កើន ដល់  
៥០,៧  អងៃសាសៃ ដៃល ជា កំណត់ តៃ 
នៅ អសូ្ដៃល ីខាង លចិ នងិ  ស្មើវៃលា ដ ៏
ក្ដ បំផុត របស់ អូស្ដៃលី កាល ពី ៦២  
ឆ្នា ំមុន  នៅ Oodnadatta SA»។ 

អូស្ដៃលី បាន កត់តៃ សីតុណ្ហាភាព  
៥០,៧ អងៃសាសៃ ចុង កៃយ បំផុត 
កាល  ពីថ្ងៃទី២ ខៃមករា ឆ្នាំ ១៩៦០ 
នៅ អាកាសយនដា្ឋាន  Oodnadatta 
ឯភាគ ខាង តៃបូង បៃទៃស ។ 

នាយក ផ្នៃក សៃវជៃវ  កៃុម បៃឹកៃសា  - 
អាកាសធតុ វៃជ្ជបណ្ឌិត Martin 
Rice បាន នយិយថា កណំតត់ៃ នៃះ 
គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ និនា្នាការ កើន កម្ដ 
រយៈ ពៃល យូរ ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ- 

សរ ចំហៃះ  ធៃយូង បៃង និង ហ្គោស។ 
លោក បាន បន្ដថា សីតុណ្ហាភាព ក្ដ 

បាន បង្ក ផល លំបាក ដ៏ អន្ដរាយ រួច 
ហើយ នៅ អូស្ដៃលី ។ 

លោក បាន បន្ថៃមថា ៖ « រលក កម្ដ 
គឺជា ឃាតករ លាក់ មុខ នៅ អូស្ដៃលី 
ដៃល បង្ក ឱៃយ មនុសៃស ស្លាប់   ចៃើនជាង 
កតា្ដ អាកាសធតុ ដទៃទៀត »។ 

លោក Rice បាន បន្ថៃមថា ដោយ 
មនិ កាត ់បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ ឧស្មន័ ផ្ទះ- 
កញ្ចក់ សីតុណ្ហាភាព កំណត់តៃ បៃប 
នៃះ នងឹ កា្លាយ ជា អាកាស ធត ុបៃចាថំ្ងៃ 
នៅ អូស្ដៃលីតៃម្ដង ។ 

លោក  អះអាង ថា ៖ « នៅ កៃងុ សុដីន ី
នងិ មៃលបន៊ យើង នងឹ ជបួ បទពសិធ 
អាកាសធតុ ៥០ អងៃសាស ៃ  នៅ មុន ឆ្នាំ 
២០៣០ »៕ AFP/HR

ពិធីដាំកូនឈើជូនដល់សហគមន៍ ឃុំជ្រវៀន ស្រុក ព្រឈរ ខ្រត្ដកំពង់ចាម។ រូបថត សហការី

អ្នករត់ហាត់ប្រណ ក្រម កម្ដៅសូរ្រយស្រង ឯ ក្រុងសុីដនី  ទឹកដីអូស្ត្រលី។ រូបថត AFP

លោក Samson Wong និង លោក ផាន អូន ដំាកូនឈើ  និងបង្គោលភ្លើងសូឡា លើផ្លវូប្រតុ ងឃំុជ្រវៀន។ សហការី



ក្រុងយុនដ្រ: ប្រធាន ក្រុមជម្រើស- 
ជាត ិកាម្ររនូ Vincent Aboubakar 
បាន ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីគ្រប ់ទ៥ី របស ់ខ្លនួ 
ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍   Africa Cup of Na-
tions (AFCON) ខណៈ ក្រុម ដ្រល 
មានសទិ្ធ ិរចួ ហើយរបស ់គ្រ  ត្រវូ ចលូ រមួ 
ដោយ ក្រមុប៊គួណីាហ្វាស ូក្នងុការ ទៅ 
បង្ហាញមុខ នៅ ជុំ បន្ទាប់  ទោះ ស្មើ 
ជាមួយ កាប់វ្ររ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ក៏ 
ដោយ។

ខ្រស្រប្រយុទ្ធរបស់ ក្លិប អាជីព នៅ 
ប្រទ្រស កាតារូប ន្រះ ដ្រល ត្រូវ មាន 
វ័យ ៣០ ឆ្នាំ ន  ថ្ង្រ សៅរ៍  បាន ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី ឱ្រយ ក្រុមមា្ចាស់ ផ្ទះ កាម្ររូន 
នំ មុខ មុន នៅ ចុង វគ្គ ទី ១ មុន ព្រល 
កីឡាករ បម្រុង Garry Rodrigues 
ស៊ុត ឱ្រយ ក្រុម កាប់វ្ររ តាម ស្មើ វិញ នៅ 
ដើម វគ្គ ទី២ ដ្រល នោះ ជា លទ្ធផល 
ផ្លូវការ ត្រ ម្ដង សម្រប់ ហ្គ្រម ន ក្រុង 
យុនដ្រ នោះ ។   

កីឡាករ Cyrille Bayala ស៊ុត ឱ្រយ 
ក្រុមប៊ួគីណាហ្វាសូ នំមុខ ហើយ 
កីឡាករ Getaneh Kebede ទាត់- 
បាល ់ប៉្រណាល ់ទបីាន សម្រច ជយួ ឱ្រយ 

ក្រុមអ្រត្រយូពី តាម ស្មើវិញ ខណៈដ្រល 
លទ្ធផល ១-១ ន្រះ គ្រប់ គ្រន់ក្នុង 
ការ បញ្ជូន ក្រុម អា ្រហ្វិកខាង លិច ឆ្លង 
ទៅ វគ្គ ចាញ់ធា្លាក់ ។

ក្រុម កាម្ររូន បាន ឈរក្នុងតំណ្រង 
ល្រខ១ ក្នុង ពូលA ក្រយ បញ្ចប់ 
ការប្រកួត ន្រះ ដោយមាន ៧ពិន្ទុ 
ខណៈ ដ្រល ក្រុម ប៊ួគីណាហ្វាសូ អាច 
នៅ ព ីលើ ក្រមុកាប ់វ្ររ សម្រប ់ចណំាត-់ 
ថ្នាក់ ទី២ ដោយ សារ ប្រវត្តិ ប៉ះ គ្នា ល្អ 
ជាង បន្ទាបព់ទីាងំ ២ ក្រមុ បញ្ចប ់ការ- 
ប្រកួត ក្នុង វគ្គ សន្រសំ ពិន្ទុ តាម ពូល  
ដោយ ការ មាន ៤ពិន្ទុ ដូចគ្នា ។  ក្រុម 
អ្រត្រយូពី  ធា្លាក់ ច្រញ ពី ព្រឹត្តការណ៍ ន្រះ 
ហើយ   ដោយ មាន ត្រឹម ត្រ ១ពិន្ទុ ។

ក្នុង ខណៈ ព្រល ដ្រល ក្រុម កាម្ររូន 
និង ប៊ួគីណា ហ្វាសូ ធាន បាន  កៅអី  
ក្នុង វគ្គ ១៦ ក្រុម ចុង ក្រយ នោះ ក្រុម 
កាប់វ្ររ ឯណោះ ត្រូវ រង់ ចាំ  ដើម្របី បាន 
ដងឹ ថ តើ ពកួ  គ្រ អាច មាន សទិ្ធឆិ្លង ទៅ 
វគ្គ បន្ទាប់ ឬ អត់ ក្នុងនមជាក្រុម១ 
ក្នុង ចំណោម ក្រុម ល្រខ៣ ល្អ បំផុត 
ទាំង៤ ពី ពូល ទាំង៦ ។

ក្រុម កាម្ររូន  នឹង នៅ ត្រ មិន ទាន់ ធ្វើ 

ច្រញ ពី ក្រុង យុនដ្រ ន្រះ ទ្រ ដោយ ត្រូវ 
ប្រកួត ជាមួយ ក្រុម ល្រខ៣ នៅ ថ្ង្រ ទី  
២៤ ខ្រ មករា ពោល គឺ ១ថ្ង្រ  បន្ទាប់ ពី 
ក្រុម ប៊ួគីណាហ្វាសូ តទល់ ជាមួយ 
ក្រុម ល្រខ២ ន្រ ពូលC ន ទីក្រុង 
លីមប្រ (Limbe)  ហើយបើ 
ក្រមុកាបវ់្ររ រចួ ផតុ ព ីការធា្លាកន់ោះ ពកួ- 
គ្រ នងឹ ត្រវូ ល្រង ទល ់ជាមយួ ក្រមុ ល្រខ 
១ ន្រពលូ B ឬ C នទ ីក្រងុ បាហ៊្វសូាម 
(Bafoussam) ឬយុនដ្រ នៅ ថ្ង្រ ទី 
២៥ ខ្រ មករា ។

« យើង ដណ្ដើម បាន ចំណាត់ ថ្នាក់ 
ល្រខ១ ក្នុង ពូល ដ្រល នោះ គឺ ជា 
គោលដៅ របស់ យើង ត្រ យ៉ាង ណាក្ដី 
យើង ចង់ ឈ្នះ គ្រប់ ការប្រកួត ។ យើង 
នឹង បន្ត ល្រង  នៅ ទី ន្រះ ក្នុង កីឡដ្ឋាន 
Olembe ។ គ្របូង្វកឹ របស ់ក្រមុជម្រើស- 
ជាតិ  កាម្ររូន លោក Toni Concei-
cao បាន ប្រប់ ឱ្រយ ដឹង ក្រយ ការ- 
ប្រកួត បញ្ចប់ ។

លោក Conceicao បាន បន្ថ្រម 
ថ៖ « យើង មាន ឱកាស យ៉ាង ច្រើន ។ 
ក្រុម ជម្រើស ជាតិកាម្ររូន មិន ជា 
អសា្ចារ្រយ នោះ ទ្រ ត្រ ល្រង បាន ល្អ  ។ 

យើង អាច ធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើ រជាង ន្រះ ទៀត 
ត្រ ប្រសិន បើយើង ពិនិត្រយ មើល ជារួម 
យើង អសា្ចារ្រយ ជាង ក្រុម គូបដិបក្ខ របស់ 
យើង ក្នុង ពូល ន្រះ » ។ 

Aboubakar គឺ ជា កីឡាករ កាម្ររូន 
ដំបូង គ្រ ដ្រល ស៊ុត បញ្ចូល ទីបាន ពី 
ការប្រកួត ទាំង៣ ក្នុង វគ្គ សន្រសំពិន្ទុ 
តាមពូល ន្រះ នៅ AFCON គិត ចាប់- 
តាំង ពី អតីត កីឡាករ ឆ្នើម Samuel 
Eto'o សម្រច បាន សមិទ្ធ ផល ប្រប- 
ហ្នឹង ជាមួយ នឹង គ្រប់ បាល់ ចំនួន 

៥គ្រប់ កាល នៅ ប្រទ្រស ហ្គាណា ក្នុង 
ឆ្នា ំ ២០០៨ ។

ត្រ អតីត កីឡាករ ដ៏ ឆ្នើម Ndaye 
Mulamba ជា អ្នក កាន់ កាប់ កំណត់- 
ត្រ ក្នុង នម ជា អ្នក ស៊ុត បាន ច្រើន 
ជាង គ្រ ដោយ រក បាន ៩គ្រប ់ឱ្រយ ក្រមុ 
ប្រទ្រសហ្រសាអ្ររ (បច្ចុប្របន្នជាសា.
កុងហ្គា) ព្រលការ ប្រកួត ប្រជ្រង 
ដណ្ដើម ពាន ដ ៏ធ ំរបស ់ទ្វបី អា ្រហ្វកិន្រះ 
រៀប ច ំនៅ ប្រទ្រស អ្រហ្រសុបី កាល ព ី ៤៨ 
ឆ្នាំ កន្លង ទៅ ៕ AFP/VN

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រពុធ ទី១៩ ែខមករា ឆ្នាំ២០២២ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

ឥណ្ឌនូេសី៊ ទទួលបានការគំា ទេ ឱេយ ធ្វើម្ចាស់ ផ្ទះ អាស៊ានបា៉ារ៉ាហ្គេម
ឈនណន

ភ្នំព្រញៈ  ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល  
របស់ សហព័ន្ធកីឡា ជនពិការ 
អាសា៊ាន (APSF)   ភាគ ច្រើន 
បាន បោះ ឆ្នាត គំទ្រ ឱ្រយ ប្រទ្រស 
ឥណ្ឌនូ្រសីុ ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ ការ- 
ប្រកួត កីឡា  អាសា៊ាន  បា៉ារា៉ា ហ្គ្រម 
(ASEAN Para Games) លើក 
ទី១១ ជំនួស ប្រទ្រស វៀតណាម 
ដ្រល  បាន លុប ចោល  ការ  ប្រកួត 
ន្រះ ដោយ សារវិបត្តជំិងឺកូវីដ ១៩  
ជា សកល កាលពី ឆ្នា ំ២០២១ 
ហើយ  វៀតណាម ក៏មិនបាន រៀបចំ 
ការ ប្រកួត ផ្ន្រកកីឡាជនពិការ ន្រះ 
ឡើង វិញនោះ ដ្ររ បើទោះបីជា 
ប្រទ្រស ន្រះ បាន លើក  ការ ប្រកួត  
សីុហ្គ្រម លើកទី ៣១  ឆ្នា ំ២០២១ 
មក ធ្វើ នៅ ពាក់កណា្តាល ឆ្នាំ 
២០២២ ន្រះ  ក៏ ដោយ។ 

ទោះជាយ៉ាងណា ប្រទ្រស-  
ឥណ្ឌូន្រសីុ  ត្រូវរៀបចំ ឯកសារ 
ដើម្របី ធ្វើការ ស្រយបំភ្ល ឺ  និង លុប- 
ចោលនូវ  ការ ពិន័យ  «ការ មិន អនុ- 
លោម តាម ការ ត្រតួពិនិត្រយ ប្រកប- 
ដោយ ប្រសិទ្ធភាព» ដ្រល ដក់ 
ដោយ ទី ភា្នាក់ងរ ប្រឆំង សារ  ធាតុ-   
ញៀន ពិភពលោក (WADA) 
ន ព្រល បច្ចបុ្របន្ន ជា មុន សិន ទើប 
អាច  ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ  ការ ប្រកួត 
អាសា៊ាន បា៉ារា៉ាហ្គ្រម ន្រះ បាន។

ប្រទ្រស ៨ មាន កម្ពុជា ឡាវ 
ឥណ្ឌនូ្រសីុ មា៉ាឡ្រសីុ មីយ៉ាន់មា៉ា 
ហ្វលីីពីន ថ្រ និងវៀតណាម បាន 

ធ្វើការ ប្រជំុ តាម អនឡាញ Zoom  
កាលពី ថ្ង្រទី ១៥ ខ្រ មករា ឆ្នាំ 
២០២២  ដើម្របី ពិភាក្រសា  គ្នា  ទៅ 
លើការ ដ្រញ ថ្ល្រ ធ្វើជា មា្ចាស់ផ្ទះ  
របស់ឥណ្ឌនូ្រសីុ ន្រះ ហើយ ជា 
លទ្ធផល  ប្រទ្រស ចំនួន  ៦ បាន 
បោះ ឆ្នាត គំ ទ្រ ឱ្រយ  ស្របព្រល   
សិង្ហបុរី និងប្រ៊យុណ្រ បាន អវត្ត- 
មាន ចំណ្រក ឥណ្ឌនូ្រសីុ ត្រវូ បាន 
ដក ច្រញ ពី ការ បោះឆ្នាត នោះ 
អី៊ចឹង មាន ត្រ ១ ប្រទ្រស   ទ្រ មិនឯក- 
ភាព ឱ្រយ ឥណ្ឌនូ្រសីុ ធ្វើជា មា្ចាស់- 
ផ្ទះ ការ ប្រកួត បា៉ារា៉ាហ្គ្រម លើកទី 
១១ ន្រះ។

ត្រ ទោះបីជា យ៉ាងណា ក្រមុ- 

ប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់  APSF ភាគ- 
ច្រើន បាន ឯក ភាព គ្នា ទុកព្រល 
ឱ្រយ  ឥណ្ឌនូ្រសីុ  ១ខ្រ ដើម្របី ដោះ- 
ស្រយ  នូវការពិន័យ ន្រះ ជាមួយ 
WADA ហើយក៏ ដើម្របី ផ្តល់ទំនុក- 
ចិត្ត ដល់ប្រទ្រស ក្នងុ តំបន់អាសា៊ាន 
ផងដ្ររ ព្រះ  ប្រ ទ្រស ភាគ ច្រើន 
ពិត ជា ចង់  ឃើញ  ការ  ប្រកួត ផ្ន្រក 
ជន ពិការន្រះ  ត្រវូបាន រៀបចំ ឡើង 
វិញ ខណៈ អាសា៊ានបា៉ារា៉ាហ្គ្រម 
លើកទី   ១០ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ 
ហ្វីលីពីន ត្រូ វបានលុបចោល 
ម្តងទៅ ហើយនោះ។

ជំុវិញ បញ្ហាន្រះ លោក Osoth 
Bhavilai ប្រធាន  សហព័ន្ធកីឡា 

ជនពិការអាសា៊ាន បាន  ថ្ល្រង ថ៖  
«ជា លទ្ធផល ក្រមុ ប្រកឹ្រសាភិបាល 
បាន កំណត់ ថ្ង្រ ផុត កំណត់ សម្រប់ 
ប្រទ្រស ឥណ្ឌនូ្រសីុ នៅ ថ្ង្រ ទី១៥ 
ខ្រ កុម្ភៈ ដើម្របី ធ្វើការ ដោះ ស្រយ  
ចំពោះ បញ្ហា ន្រះ ហើយ ចុង ក្រយ 
ត្រវូ បញ្ជាក់ ថ ការ ប្រកាស មិន 
អនុលោម តាម ច្របាប់ របស់ WADA 
នោះ នឹង ត្រវូ លុប ចោល សិន»។

លោកបាន បន្ថ្រម ថ៖ «ក្រមុ- 
ប្រកឹ្រសាភិបាល របស់ APSF នឹង 
កោះ ប្រជំុ ពិស្រស នៅ ថ្ង្រ ទី១៧ 
ខ្រកុម្ភៈ ដើម្របី ធ្វើ ការ ពិចារណា និង 
បញ្ជាក់ ថ រាល់ តម្រវូ ការ ទំាង អស់ 
ក្នងុ នោះ រួម ទំាង នីតិវិធី ដ៏ តឹងរឹុង 

ដើម្របី ទប់ សា្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ 
ត្រវូ បាន អនុវត្ត មុន ព្រល មាន ការ- 
ប្រកាស ជា ផ្លវូការ ថ  ឥណ្ឌនូ្រសីុ 
ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ ន្រ ព្រតឹ្ត ិការណ៍ អាសា៊ាន 
បា៉ារា៉ា ហ្គ្រម  លើក ទី១១»។

សម្រប់ការ បង្ហាញ ពី ឆន្ទៈ ក្នងុ 
ការ រៀបចំ  ការ ប្រកួតអាសា៊ាន- 
បា៉ារា៉ាហ្គ្រម ឥណ្ឌនូ្រសីុ បាន ស្ន ើ 
ឱ្រយការប្រកួត  នៅលើ ប្រភ្រទ កីឡា 
ចំនួន ១៣ ដ្រល ត្រវូ ធ្វើ នៅទី ក្រងុ 
Solo ចាប់ពីថ្ង្រទី២០ ដល់ ថ្ង្រទី 
៣១ ខ្រកក្កដ ឆ្នាំ២០២២  
ហើយកម្ពជុា ដ្រលនឹង ត្រវូ ត្រៀម 
រៀបចំការ ប្រកួត កីឡាអាសា៊ាន-
ហ្គ្រម លើក ទី ៣២ និងអាសា៊ាន-
បា៉ារា៉ាហ្គ្រម លើក ទី ១២ នៅ ឆ្នា ំ២០២៣ 
នោះ មាន ការគំទ្រ ព្រញទំហឹង 
ទៅ ដល់ ប្រទ្រស ឥណ្ឌនូ្រសីុ ដ្រល 
បាន បំណង  រៀបចំ ការ ប្រកួត អាសា៊ាន- 
បា៉ារា៉ាហ្គ្រម លើកទី ១១ន្រះ។

លោក យី វាសន អគ្គល្រខា- 
ធិការ គណៈកមា្មាធិការ ជាតិ បា៉ារា៉ា- 
ឡំាពិកកម្ពជុា (NPCC) បាន 
ប្រប់ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ក្នងុស្រកុ 
ថ៖ «ខ្ញុជំឿជាក់ថ សម្ត្រចត្រជោ 
ហុ៊ន ស្រន ជា ប្រធាន NPCC នឹង 
ផ្តល់ ការ លើក ទឹកចិត្ត អនុញ្ញាត 
ឱ្រយ ក្រុម អត្តពលិក កីឡា ពិការ- 
កម្ពុជា ចូលរួម ប្រកួត ប្រជ្រង   
ម្រដយ ចំណ្រក មន្ត្រ ីគណៈកម្មការ- 
ជំនញ  ន្រ គណៈកមា្មាធិការជាតិ 
រៀបចំ ការ ប្រកួត កីឡា   អាសីុ- 
អាគ្ន្រយ៍ លើកទី ៣២ ឆ្នា២ំ០២៣ 
(CAMSOC) ក៏ នឹង ត្រ ូវចូលរួម 

ដកយក បទ ពិសោធ នូវ របៀប- 
របប ន្រ ប្រព័ន្ធបា៉ារា៉ាឡំាពិក ដើម្របី 
ជាចំណ្រះ ដឹង សម្រប់  យក មក 
អនុវត្ត នៅ ក្នងុ ព្រតឹ្តកិារណ៍ ជា ប្រវត្ត-ិ 
សាស្រ្ត  នៅ កម្ពជុា ឱ្រយ ទទួល បាន 
ជោគជ័យ ដូចគ្នា ផងដ្ររ»។

លោកបាន បន្ថ្រម ថ៖ «អ្វ ីដ្រល 
សំខាន់ ខ្ញុ ំជឿជាក់ ការ ចូលរួម របស់ 
កម្ពជុា គឺ ជា ការ លើក ទឹក ចិត្ត មួយ 
ដល់ បណា្តា  ប្រទ្រសអាសា៊ាន និង 
បង្ហាញ ថ កម្ពជុា បាន ស្វះស្វ្រង 
ទំាង ការ ដឹកនំ ផង ទំាង ការ ចូល- 
រួម ផង ដូច្ន្រះ កម្ពុជា នឹង  មាន 
ឥទ្ធពិល  ច្រើន ដោយ  យើង  រំពឹង  
ថ បណា្តា ប្រទ្រស  នន គ្រ  នឹង 
អាច ជួយ ជ្រម ជ្រង យើង វិញ  
អស់ ពី ចិត្ត ក្នងុ ព្រលកម្ពជុា ធ្វើ ជា 
មា្ចាស់ ផ្ទះ អាសា៊ាន បា៉ារា៉ា ហ្គ្រម ឆ្នាំ 
២០២៣»។

 ប្រធាន គណៈ កមា្មាធិការ ជាតិ 
បា៉ារា៉ាឡំាពិក ឥណ្ឌូន្រសីុ លោក 
Senny Marbun បាន លើក 
ឡើង  ថ ឥណ្ឌនូ្រសីុ ធា្លាប់ បាន 
រៀបចំ ការ ប្រកួត កីឡា បា៉ារា៉ា ហ្គ្រម 
ធំៗចំនួន ២ គឺ ASEAN Para 
Games លើកទី៦ នៅទីក្រងុ 
Solo ឆ្នា ំ២០១១ និង Asian 
Para Games ឆ្នាំ២០១៨ 
នៅទីក្រងុ Jakarta  ហ្រតុន្រះ 
លោក បានធានថ រាល់ សមា្ភារ- 
បរិកា្ខារ លក្ខ ខណ្ឌ បច្ច្រកទ្រស និង 
ការ ត្រៀម រៀបចំ ASEAN Para 
Games លើកទី១១ ត្រវូ បាន 
ត្រៀម រួច រាល់ ហើយ៕

ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាសីុប៉ារ៉ាហ្គ្រមដ្រលឥណ្ឌនូ្រសីុបនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំ២០១៨។រូបថតAFP

Aboubakarរបស់កាម្ររូនកំពុងយារជើងទាត់បល់អំឡុងការប្រកួតទល់នឹងកាប់វ្ររ។AFP

Aboubakar ស៊៊ត បញ្ចលូ ទី  ទៀត ខណៈ កាមេរូនឡើង វគ្គ ១៦ កេម៊
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Lewandowski ឈ្នះ ពាន កីឡាករឆ្នើម

Spezia ធ្វើ ឱ្យ  Milan គំាង ស្ដកូ ជាមួយនឹងគ្ប់បាល់នៅ ដង្ហើម ចុង ក្យ

ក្រុង ប៉ារីស: ខៃសៃ បៃយុទ្ធបង្កើត កំណត់- 
តៃ Robert Lewandowski របស់ កៃុម 
Bayern Munich បាន រកៃសា តំណៃង ជា 
កីឡាករកំពូល  ជាង គៃ របស់ សហព័ន្ធ 
បាល់ទាត់ ពិភពលោក (FIFA) ក្នុង ពិធី 
បៃគល ់ពាន រង្វាន ់អត្តពលកិ បាល ់ទាត ់ ឆ្នើម 
បំផុត បៃចាំ ឆ្នាំ២០២១ កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ 
ខណៈ ដៃល បៃធាន កៃុម Barcelona 
កឡីាការនិ ីAlexia Putellas បាន កា្លាយ- 
ជា ម្ចាស់ ជយ លាភី ពាន នៃះ ផ្នៃក នារី ។

កីឡាករ Lewandowski វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ 
បាន បង្កើត កណំត ់តៃ នៃ ការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ី
បាន ចៃើន ជាង គៃ នៅ កៃប ខ័ណ្ឌ Bun-
desliga របស ់អាល្លមឺង៉ ់កាល ព ីរដវូ កាល 
មុន ហើយ  យក ឈ្នះ ស៊ុប ភើ ស្តារ សញ្ជាតិ 
អាហៃសង់ ទីន Lionel Messi របស់ កៃុម 
Paris Saint-Germain និង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរ ជាតិ អៃហៃសុីប Mohamed Salah 
របស់ កៃុម ហងៃស កៃហម Liverpool 
សមៃប់ ការ ដណ្ដើម បាន ពាន រង្វាន់ដ ៏មន 
កិត្តិយស  នៃះ ។

« ខ្ញុ ំមន ក្ដ ីសោមនៃសរកី រាយ  នងិ កតិ្តយិស 
ណាស់ ដៃល បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ នៃះ 
ហើយ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ មោទនភាព មៃន- 
ទៃន » ។ នៃះ ជា ការនិយាយ របស់ កីឡាករ 
Lewandowski ដៃល ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន 
ចំនួន ៤៨ គៃប់ ទាំង សមៃប់ ក្លិប អាជីព 
និង កៃុម ជមៃើស ជាតិ នៅ រដូវកាល 
២០២០-២០២១ ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ កាល ពី ចុង សបា្ដាហ៍ 
កន្លងមក កីឡាករ Lewandowski ធ្វើ 
បាន ហ៊ៃតទៃិក (ស៊ុត ៣គៃប់) ឱៃយ កៃុម- 
Bayern ដៃល ចំនួននៃះបាន ធ្វើឱៃយ ចំនួន 
គៃប់ បាល់សរុប របស់  គៃ នា រដូវកាល 
២០២១-២០២២ ឡើង ដល់ ៣៩ គៃប់  
ក្នុង ចំណោម ការ ចូល លៃង ៣៣ បៃកួត។ 

ពាន រង្វាន់ នៃះ គឺ ជា ការ លួង ចិត្ត បាន 
ខ្លះៗ សមៃប់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ អន្តរ ជាតិ ប៉ូឡូញ 
ដៃលមន សំឡៃង គំទៃ តិច ជាង កីឡាករ 
Messi រហតូ របតូ ពាន រង្វាន ់Ballon d'Or 
ឱៃយ ទៅ គូ បៃជៃង ដៃល  មន វ័យ ចាស់ ជាង 
ខ្លួន  រូប នោះ កាល ពី ខៃ វិច្ឆិកា ។

សមៃប់ កីឡាការិនី Putellas វា ជា ការ 
ទទលួ បាន ពាន រង្វានជ់ាលើកទ ី២ ខណៈ- 
ដៃលកឡីាការនិ ីអៃសៃប៉ាញ របូ នៃះ បានផ្ដលួ 
មិត្ត រួម កៃុមកីឡាការិនី Jennifer Her-
moso និង ខៃសៃ បៃយុទ្ធ សញ្ជាតិ  អូស្តាៃលី 
Sam Kerr របស់ កៃុម តោខៀវ Chelsea 
ពោល គ ឺដចូ ដៃល នាងទទលួ បាន លទ្ធផល 
បៃបហ្នឹង ដៃរ សមៃប់ពាន រង្វាន់ Ballon 
d'Or នាពៃល កន្លងមក។

ខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធវ័យ ២៧ ឆ្នាំ Putellas   
ទទួល បាន នូវ រដូ វ កាល ដ៏ សៃនពិសៃស 
២០២១-២០២២ ជាមួយ កៃុម អ្នក មន-
បុណៃយ Barca ដោយ ការ បាន រួម ចំណៃក 

យា៉ាង សំខាន់ ក្នុង ការ ជួយ កៃុម យកៃស តំបន់ 
កាតាឡាន់ ឱៃយ ឈ្នះ ទាំង ពាន លីគកំពូល 
និង កម្មវិធី ខាប់ របស់ អៃសៃប៉ាញ ពៃម ទាំង 
ពាន រង្វាន ់កពំលូ របស ់អរឺ៉បុ Champions 
League ផងដៃរ ។

« នៃះ ជា ពាន រង្វាន់ សមៃប់ គៃប់ គ្នាក្នុង 
កៃុម។ ពាន រង្វាន់ នៃះនឹង កា្លាយ ជា កម្លាំង 
ជំរុញ ចិត្ត មួយ សមៃប់ ពួក យើង ទាំង អស់ 
គ្នា » ។ នៃះ ជា សម្ដ ីរបស ់កឡីាការនិ ីPutel-
las កៃយ ទទួលបាន ពាន នៃះ។

ចំណៃក ឯ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម Cristiano 
Ronaldo ឈ្នះបាន  ពានពិសៃស Spe-
cial Award បនា្ទាប់ ពី  បាន បង្កើត នូវ 
កំណត់ តៃ ដោយ ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
ចៃើន ជាង គៃ បំផុតសមៃប់បាល់អន្តរជាតិ 
ឱៃយកៃុម  ព័រទុយហ្គាល់ ពោល គឺបាន បំបៃក 
កំណត់ តៃ ដៃល មន មក យា៉ាង យូរ របស់ 
អតតី កឡីាករ  Ali Daei របស ់បៃទៃស អីរុង៉ ់ 
ចំនួន ១០៩គៃប់ ៕ AFP/VN

ប្រធាន FIFA លោក Gianni Infantino  ជជ្រកជាមួួយ Lewandowski (នៅលើ ស្គ្រនីទូរទស្រសន៍) ។ AFP

Murray ឈ្នះ  នៅ ថ្ង ្វិល  មក  
Australian Open លើកដំបូង

ក្រងុម្រលបន៊ : កឡីាករ វាយ- 
កូន បាល់ អាជីព Andy Mur-
ray បាន បៃឹង បៃង យា៉ាង ខា្លាំង 
ដើមៃបី បាន ឈ្នះ ជា  លើក ដំបូង  
ក្នុង ពៃឹត្តិការណ៍ Australian 
Open គិត ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 
២០១៧ មក ជាមយួ នងឹ ជយ័- 
ជម្នះ ពី ការ បៃកួត ទាំង អស់ 
៥សិត  លើ កីឡាករ  Nikoloz 
Basilashvili ដៃល តៃូវបាន 
ចាត់ ចំណាត់ ថ្នាក់ ទី២១ ក្នុង 
កម្មវិធី នៃះ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ។

អតីត ម្ចាស់ ពាន Grand 
Slam ៣ សម័យ កាល ដៃល 
លៃង ជាមួយ តៃគក ដាក់ដៃក 
បនា្ទាប់ ពី  វះ កាត់ ដើមៃបី សង្គៃះ 
អាជពី របស ់ខ្លនួ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ 
នោះ បានបៃឹង តទល់ ជាមួយ 
កឡីាករ សញ្ជាត ិហៃសកហៃសុ ីអស ់
រយៈ ពៃល ជតិ ៤ មោ៉ាង មនុ នងឹ 
អាច ដណ្ដើមបាន សិទ្ធិ ឆ្លង ទៅ  
ជុំ ទីបនា្ទាប់។

កីឡាករ Murray របស់ 
បៃទៃសស្កុតឡៃន ដៃល មន 
ចំណាត់ ថ្នាក់ លៃខ ១១៣ 
ពិភពលោក និង បាន មក លៃង   
ដោយមិន បាច់ បៃកួត ជមៃុះ- 
នោះ បាន បង្ហាញ ពី ស្មារតី 
បៃយុទ្ធ របស់ ខ្លួន ដើមៃបី យក 
ជយ័ ជម្នះ ជាមយួ នងឹ លទ្ធផល 
៦-១ ៣-៦ ៦-៤ ៦-៧  និង 
៦-៤ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣មោ៉ាង 
៥២នាទី នៅទី លាន John 
Cain Arena នៃះ។

វា គឺ ជា ការ បៃកួត លើកទី ១ 

របស់ កីឡាករ វ័យ៣៤ឆ្នាំ នៅ 
Australian Open នៃះ ចាប់ 
តាំង ពី ឆ្នាំ២០១៩ ដៃល រូប គៃ 
បានខា្ទាត ចៃញ តៃឹម ជុំ ទី១ ។ 
នាពៃល នោះ រូប គៃ  បាន ដើរ  
ចៃញ   ទាងំ ទកឹ  ភ្នៃក ហើយ គៃប-់ 
គ្នា  គតិ  ថ  វា  បៃហៃល  ជា  ការ  មក 
បៃកួត លា ចុង កៃយ របស់ គៃ 
ទៀត ផង  ដោយ សរ នៅ ប៉នុា្មាន 
សបា្តាហ៍ កៃយ មក រូប គៃ បាន 
ធ្វើការ វះ កាត់ តៃគក ។

« ពិត ជា អស្ចារៃយ ណាស់  វា ជា 
រយៈ ពៃល ដ៏ តាន  តឹ ង មួយ នៅ 
៣ ឬ ៤ឆ្នាំ នៃះ។ កិច្ច ការ 
ជាចៃើនតៃូវ បាន ធ្វើ ដើមៃបី បាន 
តៃឡប់ មក ទី នៃះ វិញ ។ ខ្ញុំ បាន 
មក លៃង នៅ ទីលាន នៃះ  ជា- 
ចៃើន  ដងមកហើយ ហើយ 
បរិយាកាស គឺ ពិសៃស អស្ចារៃយ 
ណាស់ ។ វា រឹតតៃ  អស្ចារៃយ ទៀត 
នោះ គឺ ការ បាន វិល មក វិញ 
ហើយ ឈ្នះ ការ បៃកតួ ដៃល បន្ត 
រហូត ដល់ ទៅ ៥សិត ដូច្នៃះ ខ្ញុំ 
មនិ អាច សុ ំអ្វឱីៃយ លើស នៃះ ទៀត 
ទៃ » ។ នៃះ ជាការ និយាយ ទាំង 
មនអារម្មណ៍ ធូរ សៃល របស់ 
កីឡាករ Murray ។

នៅ ជុ ំទ ី២ កឡីាករ  Murray  
នឹង តៃូវ ជួប ជាមួយ កីឡាករ 
ជប៉ុន Taro Daniel ដៃល 
ទម្លាក ់គបូៃជៃង Tomas Bar-
rios Vera របស់ សុីលី ដោយ 
ការ យក ឈ្នះ ក្នុង លទ្ធផល 
៣-០សិត ៧-៦ ៦-១ និង 
៦-១ ៕ AFP/VN

ក្រុងមីឡាន: ខៃសៃបៃយុទ្ធ Em-
manuel Gyasi ដៃល  មន ចិត្ត មិន 
ឆ្លៃឆ្លា ដោយការ ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីរាប ៗ  នៅ 
នាទីទី ៩០+៦ បនា្ទាប់ពី ការ វាយ បក 
របស់ កៃុម ខ្លួន នោះ បាន ជួយ  ឱៃយ កៃុម 
Spezia ស្គាល ់ នវូរសជាត ិនៃ  ជយ័ ជម្នះ 
ជា លើក ដំបូង  សមៃប់ ការ បៃកួត នៅ  
កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A ក្នងុ ទឹក ដី របស់ កៃមុ- 
AC Milan ជាមួយ នឹង លទ្ធផល ២-១ 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ចន្ទ ។

កៃុម Milan មិន អាច ទាញ យក ផល 
ពី ការ នាំ មុខ មុន ១-០ លើ កៃុម ភ្ញៀវ ក៏ 
ដូ ចជា បាន ធ្វើ ឱៃយបាត់ បង់ យា៉ាង គួរ សោក- 
ស្ដាយ នូវ ឱកាស ក្នុង ការ បាន ទៅ នៅ ពី 
លើ កៃុម ជិត ខាង Inter ដោយ ឈរ នៅ 
ទី កំពូល តារាង នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ Serie A 
ខណៈ ដៃល កៃមុ លៃខ ៣ Napoli រកំលិ 
មក កាន់ តៃកៀក ជាមួយ នឹង គម្លាត ក្នុង 
រង្វង់  តៃ ២ពិន្ទ ុបុ៉ណោ្ណោះ កៃយ ឈ្នះ កៃមុ- 
ម្ចាស់ ផ្ទះ Bologna ២-០ ។

Milan មនបៃៀប ជាង  តៃ បាន ធ្វើ ឱៃយ 
ឱកាស ជាចៃើន កន្លង ទៅ ដោយ អសរ 
ឥត ការ មនុ  នងឹ អាច ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន 

នៅ នាទីទី ៤៥+១ ដោយ ខៃសៃបមៃើ 
បៃយុទ្ធ Rafael Leao ដៃល កើត ឡើង 
បនា្ទាប់ ពីខៃសៃ ការ ពារ Theo Hernan-
dez ស៊ុត បាល់ ប៉ៃណាល់ ទីអត់ បាន 
សមៃច ដោយ បាល់ ចៃញ កៃ ។

កៃុម ភ្ញៀវ Spezia បាន វាយ បក តាម 
ស្មើ វិញ ពៃល ដៃល ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Kevin 
Agudelo រក ឃើញ កន្លៃង ចនោ្លាះ ដ៏ ធំ 
ដៃល ខៃសៃ ការ ពារ របស់ កៃុម ម្ចាស់ ផ្ទះ 
ភា្លាតឱ់ៃយ កើត មន រចួ ធាក ់បាល ់បញ្ចលូ ទ ី
យា៉ាង សៃលួ ៗ  បនា្ទាប ់ព ីខៃសៃ បមៃើ បៃយុទ្ធ    
Daniele Verde បញ្ជូន បាល់ រាប់ ៗ  
ចូល តំបន់ គៃះ ថ្នាក់កៃបៃរ ៗ បង្គាល ទី 
នៅ នាទីទី ៦៤ ។ 

នៅ ពៃល ហ្គៃម  កំពុង ដំណើរ ការ  ក្នុង 
នាទទី ី៥ នៃ មោ៉ាង បន្ថៃម បង្គៃប ់  ខៃសៃបមៃើ 
Junior Messias បាន ទម្លុះ សណំាញ ់
ទី ឱៃយ កៃុម Milan នាំ មុខ ជាថ្មី តៃ 
អាជា្ញាកណា្ដាល បាន ផ្លុ ំកញ្ចៃ ពនិយ័ ជាមនុ 
រួច ហើយ ដោយ មិន អនុញ្ញាតឱៃយ លៃង 
បាល ់ចណំៃញ  ឡើយ ដៃលការ សមៃច 
នោះ នា ំឱៃយ គៃបូង្វកឹ របស ់ម្ចាស ់ផ្ទះ លោក 
Stefano Pioli មិន ពៃញ ចិត្ត ។

« យើង បាត់ បង់ ភាព សៃស់ សៃយ 
កៃយ  រង នូវ អយុត្តិធម៌។ ពិត ជា គួរ ឱៃយ 
ខា្មាស អៀន  ។ វា ជាការ ទទួល ខុស តៃូវ 
របស់ យើង តៃ វា តៃូវ  មន ចំណៃក  ពី 
អាជា្ញាកណា្ដាល ដៃរ ។ វា  ចម្លៃក  នោះ គ ឺថ 
គត់ មិន ផ្លុំ កញ្ចៃ សមៃប់ ការ មន 
កំហុស ពាក់ កណា្ដាល ក្នុង អំឡុង ហ្គៃម 
ទាំង មូល ហើយ ពៃល នៃះ គត់ ផ្លុំ កញ្ចៃ 

ពៃល  បាល់ នៅ កៃម ជើង កីឡាករ 
របស់យើង » ។ នៃះ ជាបៃសសន៍ របស់ 
លោក Pioli ដៃល បៃប់ ទៅ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វផៃសាយ DAZN ។

កៃុម  Milan បាន ធ្វើ ការ គបសង្កត់ 
យា៉ាង ខា្លាំង កា្លា ហើយ អ្នក ចាំទី  Ivan 
Provedel របស ់កៃមុ Spezia បាន ធ្វើ 
ការ រារាំង នូវ ការ ស៊ុត យា៉ាង ល្អ ៗ  ពី ខៃសៃ- 

បៃយុទ្ធ Zlatan Ibrahimovic ចំនួន 
៣លើក ដោយ លើក ទី ១ ការ ស៊ុត ក្នុង 
បៃអប់ គៃះ ថ្នាក់ លើក ទី២ ការ ស៊ុត  
្រហ្វឃីកិ ដោយ ការ ទាត ់បាល ់កោង នងិ 
លើក ទី ៣  ការ តៃតដ៏ គួរ ឱៃយ ផើត ពោះ ។

កៃុម ភ្ញៀវ Spezia បាន ផល ពី ការ- 
វាយ បក ចងុ កៃយ  ដោយ ខៃសៃ ការ បមៃើ  
Victor Kovalenko បញ្ជូន បាល់ កាត់ 
ចូល តំបន់ គៃះ ថ្នាក់ តមៃង់ ឆ្ពោះ- 
ទៅកីឡាករ Gyasi ដៃល  ជាមួយ នឹង 
ហ្គៃម ហៀប នឹង ចប់ ហើយ នោះ បាន 
ទទួល បាល់ ហើយ ធ្វើ ការ គៃប់ គៃង 
យា៉ាង បៃយ័ត្ន បៃយៃង មុន ពៃល ទាត់ 
បាល់ បញ្ចូល ទីជាមួយ នឹង ចិត្ត តៃជាក់ 
មិន មន ភាព អន្ទះ សសូមៃបី បន្តិច ។

«គៃប់ គ្នាអាច មន នូវ យប់ ដ៏ សៃន 
អាកៃក ់។ យើង នងឹ ពៃយាយាម ធ្វើ ការ តប- 
តវិញ ដោយ កៃុម ទាំង មូល តៃង តៃ ដឹង 
ចៃបស់ នូវ របៀប ដើមៃបី ធ្វើ រឿង នៃះ » ។  
នៃះ ជាការ បន្ថៃម របស់ លោក Pioli 
ដៃល កៃុម Milan តៃូវ បៃឈម ជាមួយ 
ជាមយួ ខា្លាងំ Juventus ក្នងុ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង 
នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ ៕ AFP/VN

Rade Krunic   (ឆ្វ្រង) របស់ Milan ប្រជ្រងត្រតបល់ជាមួយ Simone Bastoni របស់ Spezia។ AFP
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ នាពេល ថ្មីៗ នេះ មហាជន ជា អ្នក 
គាំទ េ មាន ការភ្ញាក់ យ៉ាង ខ្លាំង   ដោយសារ  
ឃើញ   ភព ស្និទ្ធ សា្នាល   ហាក់ លើស ពី មិត្ត រួម 
អាជពី  សលិេបៈ  នងិ មាន   របូ ថត  Pre-wedding  
ជា   ចេើន សន្លឹក     បេក ធ្លាយ   ចេញ   តាម បណ្តាញ 
សង្គម រវាង តារា សម្តេង របូ សង្ហា  ជា លាងឈេ 
និងសេី សេស់  កញ្ញា នួន ណ តាយ៉ា។ 

បើ តាម បេភព អ្នក ស្និទ្ធ សា្នាល នឹង តារា - 
សម្តេង បេុស រូប សង្ហា  សុំ មិន បញ្ចេញឈ្មោះ 
លួច    បង្ហើប ឱេយ ដឹង ថា៖ «លោក ជា លាងឈេ 
ពេ មទទួល សា្គាល់ព ីទំនាក់ទំនង  ជាមួយ តារា 
សេី  នួន ណតាយ៉ា  ហើយ  ពេល  នេះគឺ ពួក គ េ 
បានជបួ អ្នកយលច់តិ្តថ្លើម គា្នា ពតិបេកដ មេន។ 
បើទោះបី ជា បាន សាងទំនាក់ ទំនង ស្នេហា-    
ក េ ឆាក  យ៉ាង ល្អ រយៈពេលកន្លះ ឆា្នាំ  ហើយ ក្តី   
ប៉នុ្តេ   គសូ្នេហ ៍អ្នកសលិេបៈមយួគ ូនេះ  ហាកន់ៅ មនិ 
ទាន ់    កំណត់ថា នឹង ដឹកដេគា្នាចូ លរោងការ នៅ-  
ពេល  ណ នៅ ឡើយ ទេ»។

  បេភព ដដេល បន្ត លើក ឡើង ទៀត ថា តារា 
សម្តេង លោក ជា លាងឈេ  បានទ ទួល សា្គាល់ 
ពី  ទំនាក់ ទំនង រវាង  រូប លោក និង  ណតាយ៉ា 
លើស  ពីដេគូសម្តេង  កេយ ពេល 
បាន  ចាប់ដេ គូសម្តេង កាល ពី - 
ពេល កន្លងមក ហើយ  លោក 
ក៏លើក  ឡើង ថា  បាន ចាប់ - 
អារម្មណ ៍ លើ  កញ្ញា ណតាយ៉ា 
កេយ  ពលីោក  នងិ  កញ្ញា  បាន ធ្វើ 
ការ ងរ រួមគា្នា កាល  ពី ប៉ុនា្មោន ខេ - 
កន្លង មក នោះ ឯង ។ លោក 
បញ្ជាក់ថា លោក ចូល-  
ចិត្ត ណតាយ៉ា ដោយ 
សារ តេ នាង មាន អត្ត- 
ចរិត  សេដៀង គា្នា នឹង 
លោកដេរគឺ មិន ចូល 
ចិត្ត  និយយ ចេើន  និង 
មិន ចេះលាក់លៀម។

តេ  ការ ពិត ស្ថិត ក្នុង-  
កមេិត ណ  ចំពោះ សម្ព័ន្ធ 
ស្នេហា ទើប តេ បាន បង្កាត់ ភ្លើង 
ថ្មីៗ  រវាង តារា សម្តេង បេុស មាន 
តេមុ ខ   ដូចជា តួ កុន កូរ៉េ លោក 
ជា លាងឈេ និង តារា សម្តេង 
សេី មានរូប សេស់ កញ្ញា នួន- 
ណតាយ៉ា ភ្នំពេញ  ប៉ុស្តិ៍   នៅ ពុំ - 
ទាន់  អាច ទំនាក់ ទំនង បញ្ជាក់ ការ 
ពិត  ពី តារា ទាំង ២ ដួង  បាន ឡើយ 
ដោយ  បេព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ លោក ជា- 
លាង ឈេ មិន អាច ទាក់ទង បាន   ។ 

ខណៈនៅ ដើមឆា្នាំ  ២០២២ នេះ 
តារា  សម្តេង បេុស ខ្មេរ មាន តេ មុខ-  
ដូច ជា តួ កូរ៉េ លោក ជា លាង ឈេ 

ហា៊ាន  បេកាស  សម្តេង ខេសេភពយន្ត មួយ ដេល 
មាន  សាច់រឿង ស្តី ពី សេចក្តីស្នេហា រវាង  មនុសេស 
បេុស និង  មនុសេស បេុស ដូចគា្នា (Boys Love)  
បង្កើត ការ ភ្ញាក ់ ផ្អើល មហាជ ន ផង ដេរ ។ 

លោក ជា លាង ឈេ បាន លេចមខុ សម្ដេងនៅ 
ក្នងុ  ភពយន្ដមយួ  មាន ចណំងជើង ថា « ពេះ ចន្ទ- 
ញញមឹ » ដេល លោក សម្ដេង ជាមយួនងឹ ត ួបេសុ-  
លោក ឌី វណ្ណ ថេ និង ដឹកនាំ សម្ដេង 

ដោយ លោក សា៊ាន សិទ្ធី គុន ឬ 
ឈ្មោះ ថា Kun Foto 
City  ៕  

ល្បីតារាបុ្សជាលាងឈ្
សារភាពបើកចំហពីម្ចាស់ចិត្ត

   ឈន ណន 

ភ្នពំេញៈ  ថា្នាក់ដឹកនំារបស់ក្លបិ- 
បាល់ ទាត់ ភ្នពំេញ កេន បាន 
ដាក់គោលដៅយ៉ាងចេបាស់ថា  
ការ ចូល រួម បេកួតបេជេង នៅ ក្នងុ 
វគ្គចេកពូល (Group Stage) 
នេ ពាន រង្វាន់ AFC Cup 2022 
បេចំា តំបន់អាសា៊ាន (ASEAN- 
Zone) លើក នេះ ភ្នពំេញកេន 
តេវូ ធ្វើ យ៉ាង ណ ឆ្លង ឱេយ ផុត វគ្គ 
នេះ ដើមេបី បង្កើតជា បេវត្តសិាសេ្ត 
សមេប់ក្លបិ ផ្ទាល់ ក៏ដូចជា  ក្លបិ- 
បាល់ ទាត់  ទំាង អស់ នៅ  ក្នុង 
បេទេស កម្ពជុា។

សមេប់ការ   ឈាន ជើង ចូល 
ទៅ បេកួតបេជេង ក្នងុពាន រង្វាន់ 
លំដាប់ ទី ២ របស់  អាសីុ AFC- 
Cup លើកនេះ កេមុមា្ចាស់ជើង- 
ឯក លីគកំពូល កម្ពជុា ឆា្នា ំ២០២១ 
ភ្នពំេញកេន បានស្ថតិនៅ ក្នងុ 
ពូល I ជាមួយកេមុលេខ ១ Viet-
tel FC របស់ វៀតណម ពេមទំាង  
Hougang United (Hou-
gang United FC) របស់ 
សិង្ហបុរី និង កេុម Hanthar-
wady United FC របស់ 
មីយ៉ាន់មា៉ា។

 តាម រយៈ លទ្ធផលនេ ការ ចាប់- 
ឆ្នាត  រវាង កេមុទំាង ១២ នៅ ក្នងុ 
តំបន់អាសា៊ាន ដេល  មាន សិទ្ធិ 
បានចូល រួមនៅ ក្នងុ វគ្គ Group- 
Stage នេះ កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ លោក 
កេវ សុខង៉ន  បាន មើល ឃើញ 
ថា   ភ្នពំេញកេន  នឹងតេវូធ្វើការងរ 

ធ្ងន់ ពេះកេមុទំាង ៣នេះ សុទ្ធតេ 
មានបទពិសោធ  ចេើន ឆា្នាំ ជា 
ពិសេស កេមុ ជើង ឯក លីគ កំពូល 
វៀតណម Viettel FC ដេលមាន 
អាទិភពខ្ពស់ជាងគេ ក្នងុការ 
ឈ្នះ បានកៅអី ទៅ វគ្គបន្ត  ។

អ្នកចាត់ ការទូទៅ របស់   កេមុ 
ភ្នពំេញកេន លោក កេវ សុខង៉ន 
បាន  បេប់ភ្នពំេញ បុ៉ស្តិ៍ កាលពី 
ថ្ងេអង្គារ ថា៖  « សមេប់ ភ្នពំេញ- 
កេន ឈរ នៅក្នងុ ពូល  I នេះ 
ខ្ញុ ំ គិត ថា សុទ្ធតេ ជា កេមុខ្លាងំៗ 
ដេល មានការ រៀបចំ និង មាន 
បទពិសោធ ចេើនឆា្នាមំក ហើយ 
ជាពិសេស គឺ កេុម វៀតណម 
ចំណេក កេមុ  របស់សិង្ហបុរី និង 
កេមុ  មីយ៉ាន់មា៉ា ក៏ជា កេមុ ដេល 
មាន  បទពិសោធ និង មាន ធន- 
ធន កីឡាករ ល្ៗអ  ផងដេរ»។

 យ៉ាងណ ក៏ដោយ អ្នក ចាត់- 
ការ ទូទៅ វ័យក្មេង រូបនេះ បាន 
អះអាង ថា៖  « ភ្នំពេញ កេន  
របស់យើង  ក៏ បាន តេៀម ខ្លនួ រួច 
ជា សេច ដេរ ហើយ សា្មោរតីកេមុ 
និង ការ រៀបចំ របស់ យើង ឆា្នានំេះ 
ពិតជា ប្លេក និងអសា្ចារេយ ដោយ 
យើង បាន ខិតខំ បេងឹ បេងទំាង 
អស់ គា្នា។ ខ្ញុ ំគិត ថា  អ្វ ីដេល យើង 
ធ្វើ បាន យើង នឹង ពេយាយម ធ្វើ  ឱេយ 
អស់ ពី លទ្ធ ភព  ឆ្លងវគ្គ Group- 
Stage នេះឱេយ បាន ដើមេបី ជា 
បេវត្តសិាសេ្ត របស់ កេមុ ផង និង 
បេវត្តិ សាសេ្ត ក្លិប នៅ សេុកខ្មេរ 
យើង ផង ដេរ»។

អតីតកីឡាករ ជមេើសជាតិ 

កម្ពជុា កេវ សុខង៉ន បានបញ្ជាក់ 
ថា៖  «យើង បាន ដាក់ គោលដៅ  
ចេបាស់ ខ្លាងំ មេនទេន ហើយ បេ- 
ធន  ក្លបិ (លោក ឧកញ៉ា ឫទ្ធី 
សំណង) គាត់បាន ពងេងឹ និង   
ដាក់គោលដៅ  ថា យើង ធ្វើ ម៉េច 
ឆ្លងឱេយ ផុត  Group Stage ដើមេបី 
ឈានទៅ ដល់ ការ វិវឌេឍមួយ ផ្នេក 
ទៀត  ពេះ ក្លបិបាល់ ទាត់ ភ្នពំេញ- 
កេន មិនតេមឹតេ ចង់ឈ្នះ បាន 
ពានរង្វាន់ ក្នងុ បេទេស ទេ តេ យើង  
ក៏តេងតេ ចង់បាន ឈ្នះពាន រង្វាន់ 
អន្តរជាតិ ផងដេរ ដូចជាពាន  
AFC Cup ដេល យើង បាន ចូល 
រួម នៅពេលនេះ»។

គួរ រំឭក ថា  កេុម ជើង ឯក ៧ 
សម័យកាល ភ្នំពេញ កេន 
ពេមទំាង កេមុ បឹងកេត ណហា្គា- 
វីលដ៍ និង ពេះខ័នរាជសា្វាយរៀង 
ជា ដើម សុទ្ធ តេ ធ្លាប់បាន ចូល រួម  
ការ បេកួត AFC Cup នេះ បុ៉ន្តេ  
មិនទាន់មាន ក្លបិណមួយ របស់ 
កម្ពជុា អាច ឆ្លង ផុត វគ្គ Group- 
Stage នោះទេ។ ចំណេក កេមុ 
វិសាខ របស់កម្ពុជា នឹងតេូវ 
បេកួតជមេះុ ជាមួយកេមុ Young- 
Elephant  របស់ ឡាវ ហើយ 
កេមុ ដេល ឈ្នះ នឹង  តេវូ ឡើង ទៅ 
លេង ក្នងុ ពូល G ជាមួយ កេមុ 
Kaya FC របស់ហ្វលីីពីន កេមុ 
Bali United របស់ ឥណ្ឌនូេសីុ 
និងកេមុ Kedah Darul Aman 
របស់មា៉ាឡេសីុ នៅ ក្នងុ វគ្គ Group- 
Stage ពាន AFC Cup 2022 
នេះ ដេរ៕

ភ្នព្ំញក្នចង់បង្កើតប្វត្តិសាស្្ត
នៅក្នងុការប្កួតពានAFC Cup

លោក កេវ សុខង៉ន (អាវខ្មៅអង្គយុ កេបេរពាន) អបអរ ពេល  កេមុភ្នពំេញ កេន ឈ្នះពានលីគកំពូល។  កេន

រូប  កៀកកើយ រវាង តារា សម្តេង លោក ជា លាងឈេ និង កញ្ញា 

នួន ណាតាយ៉ា ថត Pre-wedding  ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

លោក ជា លាងឈេ និង កញ្ញា នួន ណាតាយ៉ា 
នាពេល ថត សេប៉តជាមួយគ្នា ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក
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ជាអ្នកបង់ពន្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ចនួ
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមនេ្ត ី
នេពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា បានថ្លេងអំណរគុណ និង កោត - 
សរសើរចំពោះធនាគារ អេសីុលីដា ភីអិលសីុ ដេលបានរួម 
ចំណេកក្នងុការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ។  

ធនាគារ អេសុីលីដា ទទួលពានរង្វាន់ នេភាពជាដេគូឈានមុខគេពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិ។

ការទទួលស្គាល់ក្នងុតំបន់
ធនាគារ អេសីុលីដា បានទទួលពានរង្វាន់« Most Admired ASEAN En-
terprises Awards» សមេប់ផ្នេកកំណើន និងការងរ ពីកេមុបេកឹេសា ASEAN 
Business Advisory Council។ 

តម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនាគារ អេសីុលីដា បាន ទទួល ពានរង្វាន់ តម្លាភាព ហិរញ្ញ វត្ថ ុពី CGAP ក្នងុ អំឡុង ពេល ការ 
បេកួត បេជេង ទូទំាង ពិភព លោក សមេប ព់ានរង្វាន ត់ម្លាភាព ដេល មន អ្នក ចូល រួម ចំនួន ១៧៥។ 
ជយលាភ កំីពូល ចំនួន៣ ក្នងុ ចំណោម ជយលាភី កំពូល ទំាង៥ និង សា្ថាប័ន ចំនួន៤ផេសេង ទៀត 
ដេល ទទួល បាន វិញ្ញា បនបតេ សរសើរ គឺ មក ពី បេទេស កម្ពជុា។

ទទួលពានរង្វាន់ពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ធនាគារ អេសីុលីដា តេវូបានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផ្តល់កិត្តយិសក្នងុ នាម 
ជា កេមុ ហុ៊ន Global Growth Company ក្នងុ ចំណោម កេមុហុ៊ន ទំាង ២០ ដេល 
រីកចមេើន លឿន ជាង គេបំផុត នៅ អាសីុបូពា៌ា ដេលទទួល បាន កិត្តយិស ពីវេទិកា សេដ្ឋ-
កិច្ច ពិភព លោក។ ធនាគារ អេសីុលីដា គឺជាធនាគារកម្ពជុាតេមួយគត់ដេលបាន 
ទទួល ពានរង្វាន់ នេះ  ដោយ សារ ធនាគារ អេសីុលីដាគឺជាអ្នក តេសួតេយ ផ្លវូ និង 
ច្នេបេឌិត នៅ ក្នងុ វិស័យ ធនាគារ។

បណ្តាញសខទូលំទូលាយ
ធនាគារជាតិនេកម្ពជុា បានបេគល់វិញ្ញាបនបតេដល់ ធនាគារ 
អេសីុលីដា ដើមេបីថ្លេងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមចំណេកដ៏
មនតម្លេ ក្នងុការអភិវឌេឍបណា្តាញសាខាធនាគារអេសីុលីដា
នៅទូទំាងបេទេស។ 

ទទួលពានរង្វាន់ Best Mobile Banking Project
ធនាគារ អេសីុលីដា បានទទួលពានរង្វាន់ Best Mobile 
Banking Project Award ពីសា្ថាប័ន The Asian Banker 
ក្នងុកម្មវិធី Asian Banker International Technology 
Implementation Award Programme។ 

លិខិតថ្លែងអំណរគុណ និងបណ្តាកិត្តនិាមឆ្នើម 
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វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសស្ត្ អ្សី៊-
លីដា(AIB)តូ្វបានបង្កើតឡើងជា
មួយនឹងគោលបំណង២ គឺបណ្តះុ-
បណ្តាលអ្នកមានទ្ពកោសល្យប្កប
ដោយគ៊ណភាពសម្ប់វិស័យហិរញ្ញ-
វត្ថុក្នងុស៊្ក និងបណ្តះុបណ្តាលប៊គ្គ-
លិករបស់ធនាគារអ្សី៊លីដាដើម្បី
ជំរ៊ញដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ្លកំព៊ង
រីកចម្ើនលឿនបំផ៊តនៅក្នងុព្ះរាជា-
ណចក្កម្ពជុា។
ក្នុងនាមជាប៊ត្សម្ព័ន្ធទាំងស្៊ង

របស់ធនាគារអ្ស៊ីលីដាវិទ្យាស្ថាន
ន្ះផ្តល់នូវការអប់រំផ្ន្កធ៊រកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរប្បតាមរយៈការ
សកិស្ានៅក្នងុសលាដោយផ្ទាល់នងិ
ការសិក្សាតាមអនឡាញ សម្ប់
សធារណៈជននិងស្ថាប័ននានា។
វិទ្យាស្ថានAIBផ្តល់ការបណ្តុះ-

បណ្តាលវិជា្ជាជីវៈក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
និងធនាគារសម្ប់ទាំងនិស្សិតក្នុង
ស្៊កនិងអន្តរជាតិ និងនិស្សិតដ្ល
បានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីស្ថាប័ន
ផស្ង្ៗនងិសធារណៈជនទទូៅពម្
ទាងំបគ៊្គលកិរបស់ធនាគារអស្៊លីដីា
ផងដ្រ។ «ចក្ខវិុស័យរបស់យើងគឺ
កា្លាយជាថ្នាលអប់ររំធ៊រកិច្ចប្កបដោយ
គ៊ណភាពឈានម៊ខជាមួយនឹងស្តង់-
ដារគ៊ណភាពខ្ពស់បំផ៊តសម្ប់
មន៊ស្សជំនាន់ក្យដើម្បីគំាទ្ដល់
ការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពជុា
និងក្នងុតំបន់»។
លោកបណ្ឌិតផ៊នណរិននាយក

វិទ្យាស្ថានAIBមានប្សសន៍ថ៖
«យើងផ្តល់ការអប់រំប្កបដោយ
គ៊ណភាពខ្ពស់តាមរយៈវគ្គសិក្សា
នៅក្នងុថ្នាកដ់ោយផ្ទាល់នងិតាមរយៈ
ឌីជីថលដើម្បីកសងចំណ្ះដឹង
ជំនាញវិជា្ជាជីវៈប្កបដោយការច្ន្-
ប្ឌិតបទពិសោធន៍និងក្មសីល-
ធម៌ និងបង្កើតបណ្តាញដើម្បីបង្កើន
អាជីពនាព្លអនាគតរបស់ពួកគ្។
ហើយបាវចនារបស់យើងគឺ«វិទ្យា-
ស្ថានដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងអាជីព
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ»។

និស្សិតជាង400នាក់បានបញ្ចប់
ការសកិស្ាពីវទិយ្ាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល
ពិស្សដ្លបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ
2016ន្ះនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅ
មហាវិថីមិត្តភាពភ្នំព្ញហាណូយ។
មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្ទ្ដី75,750
ម៉្ត្ការ៉្ វិទ្យានស្ថានមានអាគារ
កម្ពស់5ជាន់ចំនួន2អាគាររួមនឹង
អាគាររដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនបណ្ណាល័យ
បន្ទប់ប្ជ៊ំ និងសលបង្ៀន។គិត
ត្មឹខត្ល៊ាវទិយ្ាស្ថានAIBបានផ្តល់
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន66,066វគ្គ
ដល់ប៊គ្គលិកធនាគារអ្ស៊ីលីដា
ចំនួន740,679នាក់។
វិទ្យាស្ថានAIBបើកវគ្គបណ្តះុ-

បណ្តាលគូ្បង្គោល(ToT)ដល់
សមាជិកគួ្បង្គោល របស់ធនាគារ
អ្សី៊លីដានិងផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ជ្ើសរីសប៊គ្គលិកថ្មី វគ្គបណ្តះុ-
បណ្តាលណ្នំា វគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ជំនាញនិងវគ្គបណ្តះុបណ្តាលសម្ប់

ថ្នាក់ដឹកនំានិងប៊គ្គលិករបស់ធនាគារ
អ្សី៊លីដាជាច្ើនទៀត។
ក្នងុឆ្នាំសិក្សានីមួយៗវិទ្យាស្ថានAIB

ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្សរសើរ និងអា-
ហារូបករណ៍រយៈព្លមួយឆ្នាំសម្ប់
អ្នកដ្លសម្ចបានចំណត់ថ្នាក់
ខ្ពស់។
អាហារូបករណ៍មាន3ប្ភ្ទ

តូ្វបានផ្តល់ជូនគឺអាហារូបករណ៍100
ភាគរយសម្ប់ចំណត់ថ្នាក់ទី1
អាហារូបករណ៍50ភាគរយ សម្ប់
ចំណត់ថ្នាក់ទី2និងផ្តល់វិញ្ញាបនបត្
សរសើរសម្ប់ចំណក់ថ្នាក់បនា្ទាប់។
វិទ្យាស្ថានAIBផ្តល់ការបណ្តុះ-

បណ្តាលដើម្បីបំព្ញតម្ូវការនិង
ចំណប់អារម្មណ៍របស់ក្៊មហ៊៊ន
ផស្្ងៗហើយបគ៊្គលកិAIBក៏ធ្វើការ
ជាមួយអង្គការនានាដើម្បីវាយតម្ល្
តម្ូវការបណ្តុះបណ្តាលរៀបចំ
កម្មវិធីសិក្សាផ្តល់ការកសងសមត្ថ-
ភាពនងិចលូរមួក្នងុព្តឹ្តកិារណ៍សកិស្ា

នានា។
វគ្គបណ្តះុបណ្តាលទំាងន្ះតូ្វបាន

រចនាឡើងសម្ប់ក៊្មន្អង្គការ
ដូចជាអង្គការក្រដា្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ
អ្នកផ្តល់មូលនិធិសមាគមបណ្តាញ
ឬគម្ងសហការ។ការច៊ះទៅដល់
ធនាគារដោយផ្ទាល់ តូ្វបានដាក់
បញ្ចលូដើម្បីបង្ហាញដល់និស្សិតឱ្យ
មើលឃើញការអន៊វត្តជាក់ស្តង្របស់
ធនាគារអ្សី៊លីដាក្នងុផ្នក្ជាច្ើន
ដូចជាផ្នក្ឥណទានឥណទានសន្សំ
ឬផ្នក្គំាទ្ការិយាល័យ ដូចជាផ្នក្
សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង និងការគ្ប់គ្ង
រតនាគារជាដើម។
លើសពនី្ះទៀតកម្មវធិីទសស្នកចិ្ច

សកិស្ាសមប្់ភ្ញៀវជាតិនងិអន្តរជាតិ
មកជួបជាមួយប្ធានគ្ប់គ្ងនិង
អ្នកជនំាញរបស់ធនាគារអស្៊លីដីា
ដើមប្ីសកិស្ាស្វង្យល់អពំីបធ្ានបទ
បច្ច្កទ្សនិងការគប្់គ្ងផ្ស្ងៗ
កដ៏ចូជាផ្នក្ន្សកម្មភាពនានារបស់

វិទ្យាស្ថានAIBផងដ្រ។
ការផ្តោតសំខាន់មួយទៀតរបស់

វិទ្យាស្ថានAIBគឺកម្មវិធី Building
InclusiveFinancial Sector
Programmeដ្លត្ូវបានរៀបចំ
ជាពិស្សសម្ប់គ្ឹះស្ថានមីក្ូ-
ហរិញ្ញវត្ថុធនាគារកណ្តាលអ្នកបង្កើត
គោលនយោបាយនងិមន្ត្ីរដា្ឋាភបិាល
ជាដើម។
លោកបណ្ឌតិណរិនថ្លង្ថ៖«

បនា្ទាប់ពីបានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណ្តាល
ជាមួយវិទ្យាស្ថានAIBសិកា្ខាកាមនឹង
ទទួលបាននូវចំណ្ះដឹង និងជំនាញ
បន្ថម្ដោយផ្អក្លើបទពិសោធន៍
ជោគជ័យ និងការអន៊វត្តការងរល្អ
បំផ៊តរបស់ធនាគារអ្សី៊លីដា។ វគ្គ
បណ្តះុបណ្តាលតូ្វបានរៀបចំឡើង
ដ្លផ្តោតសំខាន់លើអ្នកចូលរួម
ផ្តោតលើរបៀបអន៊វត្តការងរឱ្យបាន 
ល្អបំផ៊តដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និង
ប្ក់ចំណ្ញ»៕

វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជ សស្ត្រ អ្រស៊ីលីដា រៀបចំ  
និស្សិត ឱ្យ ទទួលបាន ជោគជ័យ ក្នុង អាជីព ធនាគារ 

ពិធីសម្ពោធ វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសស្ត ្អ្សី៊លីដា ក្ម អធិបតីភាព ដ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌតិសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធម៊នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ ីរដ្ឋមន្្ត ីក្សួង ស្ដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសស្ត ្អ្សី៊លីដា ផ្តល់ការអប់រំប្កបដោយគ៊ណភាពខ្ពស់ ទំាងការសិក្សានៅក្នងុថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ និងតាមរយៈអនឡាញ។ Supplied 
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ធនាគារអេស៊ីលីដាចាប់តាំងពី
តេូវបានបង្កើតមកគឺបានប្តេជ្ញាចិត្ត
ក្នុងការលើកកម្ពស់គ៊ណភាពនេជីវិត
រស់នៅសមេប់គេប់ផ្នេកនៅក្នុង
សហគមន៍នងិបានប្តេជ្ញាចតិ្តកដ៏ចូជ
ខិតខំបេឹងបេងជួយដល់គមេង
ទំនួលខ៊សតេូវសង្គមរបស់សាជីវកម្ម
(CSR)នៅទូទាំងបេទេស។
«បេជធនាគារដេលលោកអ្នក

ជឿទ៊កចិត្ត,ផ្តោតលើការបំពេញ
ការងារបេកបដោយសលីធម៌វជិ្ជាជវីៈ
ខ្ពស់ឈរលើគោលការណ៍ស៊ចរិត-
ភាពនិងតម្លាភាពដើមេបីផ្តល់អត្ថ-
បេយោជន៍ដល់សង្គមជតិ។
ធនាគារអេស៊លីដីាប្តេជ្ញាជយួដល់

សហគមន៍និងការការពារបរិសា្ថាន
ដេលសមេចបាននូវសមិទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំនិងមននិរន្តរភាព
ដោយអនវ៊ត្តតាមទសេសនៈគេឹះសំខាន់
ទាំង3គឺ(មន៊សេសផេនដីនិងបេក់
ចំណេញ)។
ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះCSRនេះ

ធ្វើឱេយធនាគារអេស៊លីដីាទទលួបាន
ពានរងា្វាន់ពីទសេសនាវដ្តីAsiamoney
ក្នុងនាមជ«ធនាគារល្អបំផ៊តនៅ
កម្ពុជសមេប់CSR2020»។
ទសេសាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុឈានម៊ខមន

មូលដា្ឋាននៅចកេភពអង់គ្លេសដេល
ផ្តោតលើតំបន់អាស៊ីមួយនេះ បាន
សរសើរដល់កចិ្ចខតិខំបេងឹបេងរបស់
ធនាគារអេស៊ីលីដាចំពោះកម្មវិធី
CSRដេលបានពងេីក«វិសាលភាព
យ៉ាងលំទូលាយជងដេគូរបស់ខ្លួន
ជចេើន»និងបានគូសបញ្ជាក់ពីការ
យកចតិ្តទក៊ដាករ់បស់ធនាគារមកលើ
បរិសា្ថានជយូរមកហើយ។
«ធនាគារអេស៊លីដីាបានចាតទ់ក៊

ការងារCSR របស់ខ្លួនថាគឺជការ
ទទួលខ៊សតេូវជបេព័ន្ធជងការងារ
សបេបុរសធម៌បេកខ្ញេក»។
ទសេសនាវដ្តី Asiamoneyបាន

លើកឡើងថា៖«ខ្លួនបានចេញផេសាយ
របាយការណ៍និរន្តរភាពបរិសា្ថាននិង
សង្គមនៅក្នុងរបាយការណ៍បេចាំឆ្នាំ

របស់ខ្លួនជរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពី
ឆ្នាំ2002មកពោលគឺមួយឆ្នាំម៊ន
ពេលដេលធនាគារអេស៊លីដីាទទលួ
បានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជតិនេ
កម្ពុជដើមេបីដំណើរការសេវាកម្ម
ធនាគារពេញលេញ»។
បច្ចុបេបន្នធនាគារអេស៊ីលីដាមន

បគ៊្គលកិផ្នេកបរសិា្ថានពេញម៉ាងចនំនួ
5នាក់ដេលទទលួការបណ្តុះបណ្តាល
ជបេចាំដើមេបីសមេបសមេលួសកម្ម-
ភាពបរិសា្ថានរបស់ធនាគារនិងតាម
ដានការអន៊វត្តការងារ។
ធនាគារដេលធំជងគេនៅកម្ពុជ

មួយនេះក៏គាំទេការបេើបេស់ថាម-
ពលកកើតឡើងវិញផងដេរដោយ
ផ្តល់បេក់កម្ចីទាក់ទងនឹងជីវឧស្ម័ន
និងថាមពលពន្លឺពេះអាទិតេយ។
ធនាគារអេស៊ីលីដាគឺជអ្នកផ្តល់

មលូនធិិសមេបរុធម៌ជបេចាំដល់មលូ-
នធិិគន្ធបប៊ា្ផាកម្ពជុនងិផ្តលជ់នំយួដល់
កាកបាទកេហមកម្ពជុកដ៏ចូជកេសងួ   
អប់រំយ៊វជននិងកីឡា។
ការបរិចា្ចាគថវិការបស់ធនាគារ

អេស៊ីលីដាចំនួន៣ពាន់លានរៀល 
(744,000ដល៊ា្លារ)ដើមេបីគាទំេដល់
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងរបស់រដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជក្នុងការបេយ៊ទ្ធបេឆំងជំងឺរាត-
តេបាតកូវីដ19ក៏តេូវបានលើកឡើង
ដោយទសេសនាវដ្តីAsiamoneyកដ៏ចូ
ជការរួមចំណេកផេសេងទៀតចំពោះ
គំនិតផ្តួចផ្តើមជចេើន រួមទាំងមូល
នធិិអភរិកេសដរំីខ្មេរAiravataនងិសម-  
គមសហគេិនស្តេីកម្ពុជជដើម។
«ក្នងុនាមជបេជធនាគារដេល

លោកអ្នកជឿទ៊កចិត្តធនាគារអេសី៊លីដា 
ថ្លេងដោយមទនភាពថាវបេបធម៌របស់

សាជីវកម្មគឺតេវូបានបង្កើតឡើងដោយ
ផ្អេកលើការគោរពគោលការណ៍សីល-
ធម៌វិជ្ជាជីវៈសង្គមចេបាប់ និងបរិសា្ថាន
ដេលបាននិងកំព៊ងបេតិបត្តិមិនតេមឹតេ
សមេប់ម្ចាស់ភាគហ៊៊នប៊គ្គលិកអតិថិ-
ជននិងដេគូអាជីវកម្មប៊៉ណ្ណោះទេប៊៉ន្តេ
គឺសមេប់សហគមន៍ទំាងមូល»។
នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឱេយឃើញថា

យើងគជឺនយិោជកដេលមនឱកាស
ស្មើគា្នាជអ្នកគាំទេផ្នេកវេជ្ជសាស្តេ
ផ្តល់មលូនធិិផ្តលជ់នំយួនងិផ្តល់អត្ថ
បេយោជន៍ផេសេងទៀតដល់ប៊គ្គលិក
របសខ់្លនួក្នងុគោលបណំងធ្វើឱេយមន
ភាពរកីចមេើនខា្លាងំបផំត៊នៅក្នងុពេះរា-  
ជណចកេកម្ពុជ។
«ហើយក្នុងនាមជបេជធនាគារ

ដេលលោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត ធនាគារ
អេស៊ីលីដាបេកាន់ខា្ជាប់យ៉ាងពេញ
លេញទៅនឹងអន៊សញ្ញាអន្តរជតិ
ដេលហាមឃាត់ការផ្តល់ឥណទានឬ
គាំទេសកម្មភាពណមួយដេលប៉ះ-
ពាល់ដល់បរិសា្ថានឬអំពើរផេសេងៗ
ដេលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមន៊សេស»។
ធនាគារក៏អនល៊ោមតាមអនស៊ញ្ញា

ស្តពីីពាណជិ្ជកម្មអន្តរជតិទាកទ់ងនងឹ
បេភេទសត្វពេនិងរ៊ក្ខជតិ ជិតផ៊ត
ពូជ(CITES)ចេបាប់ស្តីពីសត្វពេឬ
ផលិតផលសត្វពេផងដេរ។
ធនាគារអេសី៊លីដា មនគោល-

ការណ៍ហាមបេមការបេើបេស់កម្លាងំ
ពលកម្មក៊មរការជួញដូរអាវ៊ធលេបេង

សី៊សងកាសី៊ណូឬកន្លេងបេកបរបប
អនាចារជដើម។
មនដំណើរការតេួតពិនិតេយយ៉ាង

ហ្មត់ចត់ដេលតមេូវឱេយប៊គ្គលិកបមេើ
អតិថិជនគបេបីតេួតពិនិតេយបញ្ជាក់អំពី
ភាពតេមឹតេវូនេអាជីវកម្មអតិថិជន
អន៊លោមតាមគោលការណ៍ទំាងនេះ។
ធនាគារអេសី៊លីដាឱេយដឹងថាមន

ធាត៊សំខាន់ចំនួន4នៅក្នងុសេចក្តថី្លេង
ការណ៍បេសកកម្មនិរន្តរភាពបរិសា្ថាន
និងសង្គម(ESS)របស់ខ្លួន។
ទំាងនេះគឺដើមេបីផ្តល់នូវកេបខ័ណ្ឌនេ

គោលការណ៍ណេនំាដេលធនាគារ
អាចបេតិបត្តកិារបេកបដោយនិរន្តរ-
ភាពដូច្នេះឥទ្ធពិលលើបរិសា្ថានសង្គម
និងសហគមន៍ដេលខ្លនួបេតិបត្តកិារ 
គឺតេវូបានគេប់គេងដោយការទទួល
ខ៊សតេវូ។
ជពិសេស គឺដើមេបីបន្តបេើបេស់

បេព័ន្ធនេបេសិទ្ធភាពថាមពលនៅក្នងុ
អគាររបស់ខ្លនួដើមេបីគេប់គេងតមេវូការ
ថាមពលបេកបដោយបេសិទ្ធភាពនៅ
គេប់ទីកន្លេងដេលយើងបេតិបត្តកិារ។
ដើមេបីលើកកម្ពស់សង្គមកម្ពុជនិង

ដើមេបីលើកស្ទួយវបេបធម៌រួមគឺមិនមេន
គោរពតេចពំោះម្ចាសភ់ាគហ៊ន៊បគ៊្គលកិ 
អតិថិជននិងដេគូអាជីវកម្មប៉៊ណ្ណោះ
ទេប៉៊ន្តេជការគោរពចំពោះប៊គ្គល
គេប់រូបនៅក្នុងសហគមន៍ និងដើមេបី
ទទួលសា្គាល់ថាការគាំទេសហគមន៍
មិនមេនគេន់តេជសីលធម៌ប៉៊ណ្ណោះ
ទេប៉៊ន្តេវាជបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម 
ដើមេបីស៊ខមលភាពក៏ដូចជភាពរីក
ចមេើនរ៊ងរឿងដេលតេូវពឹងផ្អេកគា្នា
ទៅវិញទៅមក។
ជមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន

ចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេងសមេប់
គមេងCSRនៅទូទាំងបេទេស
ការផ្តោតសំខាន់លើកេមសីលធម៌
នងិការយកចតិ្តទក៊ដាក់ចពំោះបេស-
កកម្ម ESS របស់ខ្លួន ធនាគារ
អេស៊លីដីាកពំង៊អនល៊ោមតាមពាកេយ
ស្លាករបសខ់្លនួក្នងុនាមជ«បេជធនា 
គារដេលលោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត»៕

ជាមួយកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងសម្រប់គម្រងcsr,ធនាគារអ្រសី៊លីដា
ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងបាវចនារបស់ខ្លួនគឺ«ប្រជាធនាគារដ្រលលោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត»
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ទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មដ៏រឹងមាំរវាង
ធនាគារអេស៊ីលីដានិងកេ៊មហ៊៊ន
តាំងម៉េងរ័ត្ន អិ៊នវេសមេន ដេលជា
កេម៊ហ៊ន៊ចេកចាយដេកបពំង់ទបីនងិ
ស័ង្កសីចំណាស់ជាងគេនៅកម្ពុជា
គឺមានមហិច្ឆតាបង្កើតគំរូអាជីវកម្ម
បេកបដោយនរិន្តរភាពខណៈធនាគារ
អេស៊ីលីដាបេកាន់ខ្ជាប់នូវចក្ខុវិស័យ
របស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ដើមទ៊នដល់
កេ៊មហ៊៊នក្នុងសេ៊ក។
កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្នបានពឹង

ផ្អេកលើការផ្តល់ឥណទានពីគេឹះសា្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុដើមេបីពងេីកអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួនហើយភាពជាដេគូនេះកំព៊ង
ដំណើរការទៅយ៉ាងរលូន។
លោកតាំងហូវព៊យអគ្គនាយក

កេម៊ហ៊ន៊តាងំម៉េងរត័្នបានថ្លេងថា៖«
ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិង
បន្តទៅម៊ខទៀតយើងនៅតេបេើ-
បេស់សេវាកម្មធនាគារអេស៊ីលីដា
ដដេលបើទោះបីបច្ចុបេបន្នមានធនា-
គារនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមានចំនួន
ចេើនយ៉ាងណាក្តី ពីពេះការចាប់
ដេគូជាមួយធនាគាអេស៊ីលីដានេះ
បានស៊ខនិងជោគជ័យហើយមាន
ស៊ភមង្គលនិងចេះយោគយល់គា្នា
ទៅវិញទៅមក»។
«ទំាងកេម៊ហ៊៊ននិងធនាគារអេសី៊-

លីដាមានការយោគយល់គា្នាទៅវិញ
ទៅមក។បើមិនមានការយោគយល់ទេ
យើងរកសី៊មិនកើតទេហើយធនាគារ
អេសី៊លីដាមានការយោគយល់យើង
ក៏មានការយោគយល់មិនដេលធ្វើខ៊ស
ឬលើសលោះអ្វីនោះទេ»។
កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្នតេូវបាន

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1991ដោយចាប់
ផ្តើមកិនដេករនៀបនិងធ្វើដោយ
កមា្លាំងដេប៉៊ន្តេដល់ឆ្នាំ 2000ទើប
បានស្នើស៊ំចេបាប់ដើមេបីធ្វើការវនិយិោគ
ដោយផលិតបំពង់ទីបនិងផលិត

ស័ង្កសី។
ក្នុងឆ្នាំ2005ដើមេបីពងេីកអាជីវកម្ម

កេម៊ហ៊ន៊បាននបញ្ជាទញិវត្ថធុាតដ៊ើម
ពីកេបេទេស(សឹង្ហប៊រីតេវាន់និង
ចិន)យកមកផលិតបំពង់ទីបនិង
សង័្កសីដោយខ្លនួឯងដេលបានធ្វើឱេយ
កេ៊មហ៊៊ននេះចាប់ផ្តើមមានការីក
ចមេើនខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលនោះ
រហូតមកទល់បច្ចុបេបន្ន។
ការទទលួដើមទន៊ពីធនាគារអេស៊-ី

លីដាបានជួយឱេយកេ៊មហ៊៊នធ្វើការ
បេកួតបេជេងនិងរីកចមេើននៅក្នុង
ទីផេសារក្នុងសេក៊ជាមួយនឹងតមេូវការ
ផលតិផលរបស់ខ្លនួកើនឡើងខណៈ
គមេងសាងសង់នៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញកំព៊ងមានសន្ទុះកើនឡើង។
កេម៊ហ៊ន៊បង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាមយួ

នេះបច្ចុបេបន្នមានសាខលក់ដេក
បំពង់ទីបនិងស័ង្កសីរបស់ខ្លួនចំនួន
23ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង23ខេត្តកេ៊ង
ទូទាំងបេទេសដេលផលិតផលទាំង
នេះតេូវបានគេទិញយកទៅធ្វើរោង
ធ្វើផ្ទះនិងធ្វើឃ្លាំងជាដើម។
មានប៊គ្គលិកនៅកន្លេងរោងចកេ

ផលិតចំនួនជាង100នាក់និងអ្នក
ចេកចាយនៅខងកេមានចំនួន
ជាង200នាក់។កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េង
រត័្នកពំង៊រមួចណំេកលើកស្ទយួសង្គម

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយភាព
កេីកេតាមតាមរយៈការបង្តើការងារ។
លោកហូវព៊យបន្ថេមថា៖«ខ្ញុំមាន

មោទនភាពដោយបានជួយបេជា-
ពលរដ្ឋកម្ពជុាឱេយមានការងារធ្វើដោយ
ក្នងុនោះកប៏ានឱេយពកួគេយកដេកទៅ
លក់នៅតាមខេត្តយកផលចំណេញ
ដោយខ្លួនគេផងដេរ។យើងជួយ
ពួកគាត់នៅពេលដេលយើងមាន
អាសន្នក៏ពួកគាត់ជួយយើងដេរ»។
លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញបេបទាន

នៅតេជាឧបសគ្គក្នុងវិស័យSME
ដេលជាកតា្តាមួយរារំាងដល់ការរីក-
ចមេើនរបស់ពួកគេ ប៊៉ន្តេសមេប់
កេម៊ហ៊៊នតំាងម៉េងរ័ត្នការទទួលបាន
ឥណទានទាន់ពេលវេលា គឺផ្តល់អត្ថ-
បេយោជន៍យ៉ាងខ្លាងំ។
ធនាគារអេស៊ីលីដាបេកាន់ខ្ជាប់

យ៉ាងម៊ឺងមា៉ាត់សេបតាមពាកេយស្លាក
របស់ខ្លួនគឺ«បេជាធនាគារដេល
លោកអ្នកជឿទ៊កចិត្ត»ដេលបានដាក់
ចេញនូវយ៊ទ្ធសាស្តេដើមេបីជួយដល់
វិស័យធ៊រកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ
រាតតេបាតកូវីដ19។
អេសី៊លីដាគឺជាធនាគារមួយក្នុង

ចំណោមធនាគារដេលជួយតេួស-
តេយផ្លូវក្នុងការចូលរួមជាមួយ
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

(CGCC)ដេលផ្តចួផ្តើមដោយរដា្ឋា
ភិបាលកម្ពជុានិងតេវូបានបង្កើតឡើង
ដើមេបីគំាទេដល់អាជីវកម្មដូចជាសហ-
គេសតូចបំផ៊ត ធ៊នតូច និងមធេយម
ហើយសូមេបីតេសហគេសធំៗ។
អ្នកខ្ចីអាចទទលួបានការគាទំេផ្នេក

ហិរញ្ញវត្ថុពីគេឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម
(PFIs)សមេប់ការវិនិយោគការ
ពងេីកអាជីវកម្មនិងទ៊នបង្វិល។
ដើរតួជាទេពេយបញ្ចាំចាប់ពី 70%

ដល់ 80%នេទំហំកម្ចីដេលផ្តល់
ដោយPFIsដូច្នេះនឹងជួយកាត់-
បន្ថយតមេូវការទេពេយបញ្ចាំពីសហ-
គេសដេលស្នើកម្ចី។លោកហូវព៊យ
បានថ្លេងថាការគាំទេរបស់ធនាគារ
អេស៊លីដីាពតិជាសខំន់ខ្លាងំណាស់
ខណៈកេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្នបាន
ឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យពីផលវិបាក
នេជំងឺកូវីដ19។
«កេ៊មហ៊៊នតាំងម៉េងរ័ត្ន ក៏ដូច

អាជីវកម្មនិងកេ៊មហ៊៊នផេសេងទៀតដេរ
ស៊ទ្ធតេជួបការលំបាកនៅក្នុងអំឡុង
ពេលជំងឺកូវីដ19កន្លងមកនេះ»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«ប៉ន៊្តេធនាគារ

អេស៊ីលីដាបានចូលមកជួយយើង
ក្នុងគេដ៏លំបាកនេះហើយកេ៊មហ៊៊ន
របស់យើងបានបន្តបេតបិត្តកិារដោយ
គា្មានរអាក់រអ៊ួល»៕

លោក តំាង ហូវពុយ។ រូបថតហ៊ានរងេសី 

ក្រុមហ៊ុន តាំង ម៉្រង រ័ត្ន រីកចម្រើន ក្រម ការផ្តល់ ឥណទាន ពី ធនាគារអ្រសុីលីដា
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បនា្ទាបព់ីបានកសាងកេរ្តិ៍ដណំេលដ៏
រឹងមាំអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមក
នេះធនាគារអេស៊ីលីដាបានតេៀម
ខ្លនួរចួជាសេចសមេប់ពេលអនាគត
ហើយនឹងនៅតេបន្តចាក់គេឹះឱេយកាន់
តេរឹងមាំដើមេបីផ្តល់ជូននូវដំណោះ
សេយក្នុងវិស័យធនាគារឱេយកាន់តេ
សមេបូរបេបដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹង
ការផ្លាស់ប្តូរតមេូវការផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ
របស់អតិថិជននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។  
បនា្ទាប់ពីបំបេកពេំដេនភូមិសាស្តេ

ដោយការដាក់បញ្ចូលនូវហេដា្ឋារ-
ចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងរូបវន្តធនា-
គារដេលបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេ៊ក
មួយនេះកំព៊ងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម
ធនាគារសមេប់មូលដា្ឋានអតិថិជន
ចមេ៊ះដោយជោគជ័យដេលមានរាប់
ចាប់តាំងពីសេវាធនាគារប៊គ្គលនិង
សមេប់សាជវីកម្មទាងំនៅក្នងុទកីេង៊
រហូតដល់តំបន់ជនបទ។
ធនាគាររកេសាបាននូវហេដា្ឋារចនា

សម្ពន័្ធចមេ៊ះដ៏សមេបូបេបក្នងុនោះមាន
262សាខដោយអភិវឌេឍន៍បន្តិច
ម្តងៗទៅជាមជេឈមណ្ឌលស្វ័យសេវា
ក្នងនោះមានមា៉ាស៊ីនATMចំនួន
909គេឿងនងិមា៉ាស៊នីឆតូកាតPOS
ចំនួន4,462គេឿងដេលអាចជួយ
ឱេយចរាចរសាច់បេក់បានឆប់រហ័ស
នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។
ជាមួយនឹងភាពលេចធ្លានេការ

ផ្តលជ់នូនវូសេវាកម្មហរញិ្ញវត្ថុដ៏សមេប-ូ
បេបដល់សហគមន៍ទាំងមូលនៅក្នុង
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ដូចជាផ្តល់
បេក់កម្ចីការផ្ទេរបេក់បេក់សនេសំ
កម្ចីសមេប់សាជីវកម្មសេវាធនាគារ
តាមអនឡាញនិងមានជាចេើនទៀត។
គាំទេដោយហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ឌីជីថលនិងសាខរូបវន្តរបស់ខ្លួន
ធនាគារអេស៊ីលីដាកំព៊ងចូលរួម
យ៉ាងសកម្ម ក្នុងការជួយដល់អ្នក
ដេលមិនមានគណនីធនាគារដូចជា
កសិករតាមរយៈការផ្តល់ដើមទ៊ន
សមេប់ធ្វើសេចមា្ការរបស់ពួកគេឬ
ផ្តល់ទ៊នសមេប់សហគេសធ៊នតូច
និងមធេយមជាដើម។
តាមរយៈការបងេួមគមា្លាតចំពោះ

ការទទួលបានហិរញ្ញបេបទានសព្វថ្ងេ
នេះបេជាជនកម្ពុជាបេហេលកន្លះ
លាននាក់មានលទ្ធភាពបេើបេស់

សេវារបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាដេល
ជាការជរ៊ំញនងិលើកកម្ពសប់រិយបន័្ន
ហិរញ្ញវត្ថុនៅពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។
លោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នីបេធាន

នាយកបេតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដា

បានមានបេសាសន៍ថា៖«សមេប់
រយៈពេល30ឆ្នាំខងមខ៊គេនងឹមើល
មើលឃើញធនាគារអេស៊លីីដាគជឺា
មជេឈមណ្ឌលពាណជិ្ជកម្មនេឧត្តមភាព
BigData/AIបេកបដោយគណ៊ភាព
ស៊វត្ថិភាពនិងទំន៊កចិត្ត»។
លោកបណ្ឌតិមានបេសាសនប៍ន្ថេម

ថាបេព័ន្ធអេកូនេបណា្តាញបេកប
ដោយបេសិទ្ធភាពរបស់ធនាគារនៅ
ទូទាំងបេទេសរួមមានមា៉ាស៊ីនATM
ដក-ដាក់បេក់មា៉ាស៊នីស្វយ័បេតបិត្ត-ិ
ការផេសេងទៀតកំព៊ងដើរតួជាកា-
តាលីករដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសមេប់
រលកនេកំណើនបនា្ទាប់។
លោកបណ្ឌិតអិ៊នចាន់នីថ្លេងថា

៖«អនាគតរបស់ធនាគារនឹងកាន់តេ
រឹងមាំខណៈទំន៊កចិត្តរបស់អាជីវកម្ម
លើកំណើនGDP របស់កម្ពុជានឹង
កើនឡើងបនា្ទាប់ពីរដា្ឋាភិបាលបាន
ទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលនេជំងឺ
រាតតេបាតកូវដី19បេកបដោយបេសទិ្ធ-
ភាព»។
យោងតាមធនាគារពិភពលោក

នៅក្នុងការវាយតម្លេរបស់ខ្លួនកាលពី
ខេធ្នូបានឱេយដឹងថា«ទសេសនៈវិស័យ
កណំើនរបស់បេទេសកម្ពជុាតេវូបានេ
រំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅពេល
ដេលការរឹតបន្តឹងបញ្ហាកូវីដ19តេូវ
បានដកចេញ។កំណើនតេូវបាន
ពេយាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 4.5
ភាគរយនៅឆ្នាំ 2022ប៉៊ន្តេការរីក
រាលដាលនេមេរោគនេះអាចនងឹធ្វើឱេយ
ការងើបឡើងវិញមានហនិភ័យ»។
ការងើបឡើងវិញនេការនាំចេញ

ផ្នេកផលិតកម្ម និងការពងេីកការ
នាំចេញទំនិញកសិកម្មនឹងមានភាព
ល្អបេសើរសមេប់ធនាគារអេស៊ី-
លីដាដោយសារអ្នកទទួលកម្ចីភាគ
ចេើន អាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺទាក់
ទងនឹងកសិផល។
«ក្នុងឆ្នាំ 2022នេះយើងនឹង

អាចធ្វើបានល្អបេសើរពីពេះយើង
បានវិនិយោគយ៉ាងចេើនទៅលើ
ហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល។យើង
កំព៊ងសាងសង់មជេឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
ដ៏ធំមួយដេលមានស៊វត្ថិភាពខ្ពស់

ដើមេបីរកេសាទ៊កទិន្នន័យរបស់យើង
ហើយទាំងអស់នេះគឺជាផេនការ
សមេប់ពេលអនាគត»។
ការសាងសង់មជេឈមណ្ឌលការពារ

ទនិ្ននយ័DisasterRecoveryData
Center នៅខេត្តកណា្តាលនឹងជួយ
រកេសាទនិ្ននយ័នៅក្នងុបរយិកាសដេល
មានការការពារខ្ពស់។ធនាគារមាន
ទនំក៊ចតិ្តចពំោះពេលអនាគតជាមយួ
នឹងហេដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិង
ផលិតផល សេវាកម្មដេលនឹងកាន់
តេមានភាពល្អបេសើរ។
គិតតេឹមថ្ងេទី31ខេធ្នូឆ្នាំ2021

បេក់បញ្ញើសរ៊បបានកើនឡើងដល់
បេមាណ5.53ពាន់លានដ៊លា្លារ
ខណៈបេក់កម្ចីសរ៊បកើនឡើងដល់
បេហេល5.24ពាន់លានដ៊លា្លារ។
ធនាគារអេស៊ីលីដាបានចេញប័ណ្ណ
ឥណពន្ធចំនួន1.51លានប័ណ្ណនិង
កម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល(ACLEDA
mobileApp)មានអ្នកច៊ះឈ្មាះ
បេើបេស់ជាង2លាននាក់គិតតេឹម
ច៊ងឆ្នាំ2021៕

ធនាគារ អេសីុលីដា មានទំនុកចិត្តក្នងុការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវបេតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួ ចំពេលការពេយាករកំណើន GDP មានសញ្ញាល្អបេសើរ។ រូបថតៈ យូស៊ះអាប់ឌ៊លរា៉ាស់ហី៊ម

ធនាគារ អេសីុលីដា បានបង្កើតបេព័ន្ធអេកូធនាគារដ៏រឹងមំា ដើមេបីបមេើអតិថិជនចមេះុរបស់ខ្លនួ ទំាងនៅក្នងុទីកេងុនិងតំបន់ជនបទ។ រូបថតៈ យូស៊ះអាប់ឌ៊លរា៉ាស់ហី៊ម

ធនាគារ អ្រសុីលីដា ជំនាន់ ថ្មី បាន ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រច សម្រប់ ព្រលអនាគត

”
« នៅរយៈពេល៣០ 
ឆ្នាខំាងមុខ គ  េ នឹង មើល 
ឃើញ ធនាគារ អេសីុលីដា 
គឺ ជា មជេឈ មណ្ឌល  ឧត្តម ភាព  
នេបច្ចេក វិជា្ជា Big Data  
និង AI និង ជា មជេឈ មណ្ឌល 
ពាណិជ្ជកម្ បេកប ដោយ 
គុណភាព សុវត្ថ ិភាព និង 
ទំនុក ចិត្ត...  » ។ 

លោកបណ្ឌិតអ៊ិនចាន់នី
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យើងខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដ៏
ស្មោះស្មគ័្រចំពោះធនាគារអ្រសី៊-
លីដាសម្រប់ខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៅ
ក្នងុឆ្នានំ្រះ។ក្នងុនាមជាដ្រគូបច្ច្រក-
វិទ្រយាដ្រលគួរជាទីទ៊កចិត្តយើងបាន
គំាទ្រធនាគារអ្រសី៊លីដាប្រកប
ដោយមោទនភាពអស់រយៈព្រល
ជាង5ឆ្នាំមកហើយ។យើងពិតជា
សូមអរគ៊ណជាពិស្រសចំពោះធនា-
គារឈានម៊ខគ្រនៅកម្ពុជាមួយន្រះ
ដ្រលបានជ្រើសរើសដំណោះស្រយ
របស់យើងសម្រប់ដំណើរការកម្មវិធី
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)ដ្រលមាន
នៅលើកម្មវិធីអ្រសី៊លីដាមូ៉បាល។
ក្រម៊ហ៊៊នTechAdwiserផ្តល់

ដំណោះស្រយបច្ច្រកវិទ្រយាដល់អតិ-
ថិជនរបស់ខ្លនួនៅជំ៊វិញពិភពលោក
ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតធ្វើជាដ្រគូយូរ-
អង្វ្រងជាជាងគ្រន់ត្រជាអ្នកលក់
គម្រង។យើងខិតខំធ្វើឱ្រយអង្គភាព
នៅក្នងុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអាចទាញ
យកថាមពលឱ្រយបានព្រញល្រញពី
បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើបនិងកសាងសមត្ថ-
ភាពក្នងុស្រក៊ដើម្របីបម្រើអតិថិជន
និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។
ផ្រសារអនឡាញន្រះ គឺជាឧទាហ-

រណ៍ដ៏ល្រចធ្លោមួយដ្រលសមត្ថភាព
បច្ច្រកវិទ្រយារបស់យើងជួយបំព្រញ

បន្ថ្រមដល់សមត្ថភាពអាជីវកម្មរបស់
ធនាគារអ្រសី៊លីដាដើម្របីបង្កើត
ស្រវាកម្មប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត
និងដ៏មានឥទ្ធពិលដើម្របីផ្តល់អត្ថ-
ប្រយោជន៍ដល់អតិថិជននិងសហ-
គមន៍។គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ
អ្រសី៊លីដាចង់បានដំណោះស្រយ
ដ្រលងាយស្រលួប្រើប្រស់និងអាច
ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើ
ការទូទាត់ និងផ្តល់ការការពារដល់
អ្នកទិញ។
ក្រម៊ហ៊៊នដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅ

ចក្រភពអង់គ្ល្រសរបស់យើងបាន

បង្កើតដំណោះស្រយមួយដ្រល
យើងបានបងា្ហាញដល់ថា្នាក់គ្រប់គ្រង
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាហើយ
ពួកគ្របានឱ្រយយើងដំណើរការកម្មវិធី
ន្រះ។ដោយសារត្រដំណោះស្រយ
របស់យើងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាដ្រល
ថ្មីសម្រប់ក្រម៊ការងារផ្ន្រកបច្ច្រកវិជា្ជា
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាដូច្ន្រះត្រវូ
មានការបណ្តះុបណា្តាលជាច្រើន
ទៀតដើម្របីផ្ទ្ររបច្ច្រកវិជា្ជាទំាងន្រះ
រួមទំាងបច្ច្រកវិទ្រយាបញ្ញាសិប្របនិមិត្ត
(artificial intelligence)ប្រព័ន្ធ
scalabilityនិងម៊ខងារ«Request
toPay»ជាដើម។
យើងប្ត្រជា្ញាផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តាល 

និងការគំាទ្របន្ថ្រមដល់ក្រម៊ការងារ
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាក្នងុរយៈ
ព្រលប៊៉នា្មោនខ្រខាងម៊ខដើម្របីឱ្រយពួកគ្រ
អាចគ្រប់គ្រងការងារខាងក្នងុឱ្រយបាន
ច្រើនបំផ៊ត។ការផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្រយាប្រប
ន្រះគឺជាគន្លះឹន្រវិធីសាស្ត្ររបស់យើង
នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាដ្រលមាន
សកា្តាន៊ពលសម្រប់ការអភិវឌ្រឍធន-
ធានមន៊ស្រស។
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)មាន

ភាពងាយស្រលួក្នងុការប្រើប្រស់
ដូច្ន្រះសូម្របីត្រជាមួយទូរស័ព្ទដ្រ ក៏
អាជីវករតូចៗអាចបញ្ចលូម៊ខទំនិញ

របស់ពួកគ្រ ចូលទៅក្នងុបណា្តាញ
លក់ឌីជីថលន្រះបានដ្ររ។ ហើយ
សូម្របីត្រអាជីវករតូចៗ ក៏អាចច្រក
រំល្រកវ្រទិកាដូចគា្នាជាមួយអ្នកលក់
រាយធំៗ និងដើម្របីប្រកួតប្រជ្រង។
ទំាងន្រះនឹងជួយជំរ៊ញបរិយាប័ន្ន
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលដៅកាត់បន្ថយ
ភាពក្រកី្រ។
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)ប្រើ-

ប្រស់ច្រកទូទាត់ដ៏មានសកា្កាន៊ពល
របស់ធនាគារអ្រសី៊លីដាសម្រប់
ការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ពីគណនីមួយ
ទៅគណនីមួយដោយមិនចំាបាច់ប្រើ
កាតនៅក្នងុដំណើរការទូទាត់។ដ្រល
វានឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ
ប្រតិបត្តកិារដោយមិនមានថ្ល្រស្រវា
ដ្រលត្រវូបង់ទៅឱ្រយក្រម៊ហ៊៊នកាត។
វិធីសាស្ត្រន្រការទូទាត់ន្រះ កំព៊ង

មានប្រជាប្រិយភាពកាន់ត្រខា្លោំង
ដោយសារត្រវាមានភាពងាយស្រលួ
សម្រប់ទូទាត់ឧទាហរណ៍អ្នកទិញ
និងអ្នកលក់គ្រន់ត្រមានគណនី
ធនាគារអ្រសី៊លីដាសម្រប់ដំណើរ
ការទូទាត់ជាការស្រច។កត្តាចម្របង
ដ្រលចំាបាច់ដើម្របីលើកកម្ពស់ការ
លក់តមអនឡាញក្នុងប្រទ្រស
កម្ពជុា  និងដើម្របីកាត់បន្ថយការពឹង
ផ្អ្រកលើការប្រើសាច់ប្រក់ គឺផ្តល់

ទំន៊កចិត្តដល់អ្នកទិញចំពោះអ្នក
លក់ និងដំណើរការលក់ទំាងមូល។
ន្រះហើយជាមូលហ្រត៊ដ្រលACLEDA
E-shopប្រើដំណោះស្រយបច្ច្រក-
វិទ្រយារបស់យើងឱ្រយដើរតួនាទីសំខាន់។
សម្រប់ការលក់ណាមួយនៅលើE-
shopការទូទាត់ទៅឱ្រយអ្នកលក់អាច
បង់ប្រក់ម៊នឬប្រើព្រលសម្រប់
ពិចារណា(coolingoffperiod)។
យើងពិតជារំភើបចំពោះព្រតឹ្តកិារណ៍

ដ៏សំខាន់ន្រះនៅក្នងុដំណើររបស់
ធនាគារអ្រសី៊លីដាហើយប្ត្រជា្ញាធ្វើឱ្រយ
ផ្រសារអនឡាញ(E-shop)ទទួល
បានជោគជ័យកាន់ត្រខា្លោងំ។
ឥឡូវន្រះយើងកំព៊ងពិភាក្រសាអំពី

កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារជាមួយធនាគារ
អ្រសី៊លីដា អំពីអាជីវករដ្រលកំព៊ង
ប្រើប្រស់ដោយផ្តល់ស្រវាគំាទ្រនិង
ដាក់បញ្ចលូជាមួយវ្រទិកាដឹកជញ្ជនូ
ដើម្របីបង្កើនលទ្ធភាពន្រការប្រើ-
ប្រស់កម្មវិធីACLEDAE-shop។
យើងក៏កំព៊ងដាក់ឱ្រយដំណើរការ
ដំណោះស្រយរបស់យើងជាវ្រទិកា
Cloudដ្រលអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍
ដល់ទំាងអតិថិជន និងអាជីវករន្រ
ធនាគារនិងគ្រះឹសា្ថានមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ
ផ្រស្រងទៀតនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពជុា៕

ដៃគូបច្ចៃកវិជ្ជាគួរជទីទុកចិត្តTechAdwiserសាទរផ្សារអនឡាញE-Shopរបស់អៃសុីលីដា
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ធនាគារអ្រស៊ីលីដាស្របតម
ចក្ខុវិស័យនិងប្រសកកម្មរបស់ខ្លួន
បានផ្តាតយកចិត្តទ៊កដាក់យា៉ាងខា្លោំង
ទៅលើគ៊ណភាពន្រស្រវាកម្មហើយ
ខិតខំប្រឹងប្រងធ្វើឱ្រយបណា្តាញសាខា
បាននៅជិតអតិថិជនបំផ៊ត។ជាមួយ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធប្របប្រព្រណីដ្រល
មានសាខានិងការិយាល័យវាគឺជា
ផ្ន្រកដ៏សំខាន់ន្រយ៊ទ្ធសាស្ត្ររបស់
ធនាគារអ្រស៊ីលីដាដ្រលបានចាប់
ផ្តើមពង្រីកបណា្តាញសាខារបស់ខ្លួន
ចាប់តំងពីម៊នព្រលកា្លោយជាធនាគារ
ពាណិជ្ជកាលពីឆ្នាំ2003មកម្ល្រះ។
ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី 30

ឆ្នាមំន៊ជាមយួនងឹគោលដៅផ្តល់ស្រវា
ហរិញ្ញវត្ថុសម្រប់សហគមនទ៍ាងំមលូ
ធនាគារអ្រស៊ីលីដាក៏បានចាប់ផ្តើម
ពង្រកីបណា្តាញសាខារបសខ់្លនួនៅឆ្នាំ
1993 ដើម្របីបានទៅជិតអតិថិជន
របស់ខ្លួនសូម្របីត្រនៅតំបន់ដាច់
ស្រយាល។នៅឆ្នាំនោះក៏បានពង្រីក
បណា្តាញសាខានៅរាជធានីភ្នំព្រញ
ខ្រត្តកណា្តាលបនា្ទាយមានជ័យ
សៀមរាបបាត់ដំបងនិងខ្រត្តកំពង់
ចាម។ការពង្រកីយា៉ាងឆបរ់ហស័ក្នងុ
រយៈព្រលប៉ន៊ា្មោនឆ្នាំមកន្រះបានធ្វើឱ្រយ
បណា្តាញសាខាគ្របដណ្តប់នៅទទូាងំ
ប្រទ្រសហើយខ្រត្តរតនគិរើ និង
ខ្រត្តមណ្ឌលគិរើត្រូវបានពង្រីកទៅ
នៅឆ្នាំ2006។
នៅតមការិយាល័យនីមួយៗ មិន

ត្រឹមត្រផ្តល់ភាពងាយស្រួលប៉៊ណោ្ណោះ
ទ្រប៉៊ន្ត្រវាបានបងា្ហាញពីការប្ត្រជា្ញាចិត្ត
យូរអង្វ្រងរបស់ធនាគារអ្រស៊ីលីដា
ចពំោះសហគមន៍តមរយៈការកណំត់
ស្តង់ដារថ្មីទៅក្នុងស៊ចរិតភាពស៊វត្ថិ-
ភាពនិងតមា្លោភាពក្នុងវិស័យធនាគារ
និងការការពារទ្រព្រយសម្របត្តិ របស់

អតិថិជន។
ជាមួយនឹងសាខាចំនួន262នៅ

ទូទំាង25រាជធានី-ខ្រត្តក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជាធនាគារអ្រសី៊លីដាមាន
បណា្តាញសាខារូបវន្តធំបំផ៊តនៅក្នងុ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុាសម្រប់ផ្តល់
ស្រវាកម្មដល់អតិថិជនទំាងអស់នៅ
ក្នងុសហគមន៍។ហើយការរើកចម្រើន
គួរឱ្រយកត់សមា្គាល់ប្របន្រះ មិនម្រន
មានត្រនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា
ប៊៉ណោ្ណោះទ្រ ប៊៉ន្ត្រធនាគារអ្រសី៊លីដា
គឺជាក្រម៊ហ៊៊នកម្ពជុាដំបូងគ្រដ្រលបាន
វិនិយោគជាផ្លវូការនៅក្រប្រទ្រស។
ដោយមានប្រសកកម្មច្របាស់លាស់

និងការរើកចម្រើនយា៉ាងខា្លោងំនៅក្នងុ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទើបក្នងុឆ្នាំ 2008

ធនាគារអ្រសី៊លីដាបានបង្កើតប៊ត្រ
សម្ពន័្ធសាខាធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នងុ
ប្រទ្រសឡាវគឺធនាគារACLEDA
BankLaoLtd។
 បនា្ទាប់មកនៅឆ្នាំ 2013ធនាគារ

អ្រស៊ីលីដាបានទទួលអាជា្ញាប័ណ្ណ
ប្រតិបត្តិការពីគណៈកមា្មោធិការត្រួត
ពនិតិ្រយសា្ថាបន័មកី្រហូរិញ្ញវត្ថុមីយា៉ាន់មា៉ា
ដើម្របីប្រតិបត្តិការស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្តលប់្រក់កម្ចីនងិប្រក់បញ្ញើខា្នាតតចូ
ខណៈធនាគារសម្លឹងមើលយ៊ទ្ធ-
សាស្ត្រពង្រីកប្រតិបត្តិការទៅកាន់
តំបន់អាសា៊ាន។
បច្ចុប្របន្នធនាគារអ្រស៊ីលីដាមាន

សាខាចំនួន38នៅក្នុងប្រទ្រសឡាវ
នងិ17សាខានៅប្រទ្រសមីយា៉ាន់មា៉ា។

ខណៈកំព៊ងអភិវឌ្រឍន៍ហ្រដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធប្របប្រព្រណីរបស់ខ្លួននៅ
ទទូាងំប្រទ្រសធនាគារអ្រស៊លីដីាក៏
កំព៊ងប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាទំនើប
ផងដ្ររ។ស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងស្រវា
ធនាគារគជឺាផ្ន្រកមយួន្រយទ៊្ធសាស្ត្រ
ពង្រកីនៅក្នងុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា 
ដ្រលផ្តាតលើការអភិវឌ្រឍឌីជីថល
ន័យកម្មដ្រលអន៊ញ្ញាតឱ្រយអតិថិជន
កានត់្រមានលទ្ធភាពប្រើប្រស់ស្រវា
ធនាគារនៅគ្រប់ទីកន្ល្រង គ្រប់ព្រល
វ្រលាដ្រលពួកគ្រត្រូវការដោយផ្តល់
ទាំងភាពងាយស្រួលនិងស៊វត្ថិភាព។ 
នៅឆ្នាំ 2007ធនគារអ្រសី៊លីដា

បានបង្កើតហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធអ្រឡិច-
ត្រនិូករបស់ខ្លនួដោយបានពង្រកីអស់

រយៈព្រល 15ឆ្នាំមកហើយសម្រប់
អតិថិជនជាមួយបណា្តាញមា៉ាសី៊ន
ATMនិងមា៉ាសី៊នឆូតកាត(POS)ដ៏
ធំទូលាយនៅទូទំាងប្រទ្រសក៏ដូចជា
ឧបករណ៍ធនាគារចល័តដើម្របីផ្តល់
ស្រវាធនាគារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
និងភាពងាយស្រលួ។
តមរយៈការអន៊ញ្ញាតឱ្រយអតិថិជន

ធ្វើប្រតបិត្តកិារនៅគ្រប់ទកីន្ល្រងដោយ
មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សាខា
ដោយផ្ទាល់ស្របតមយ៊ទ្ធសាស្ត្រ
របស់អ្រស៊លីដីាធ្វើឱ្រយស្រវាហរិញ្ញវត្ថុ
ឌីជីថលបានទទួលការគាំទ្រកាន់ត្រ
ខា្លោំងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។
ធនាគារអ្រស៊ីលីដាគឺជាធនាគារ

ធំដបំងូគ្រនៅកម្ពជុាដ្រលបានដាកឱ់្រយ
ដណំើរការកម្មវធិីធនាគារតមទរូសព័្ទ
គឺអ្រស៊ីលីដាយូនីធី (ACLEDA
Unity)ក្នុងឆ្នាំ2010។
ហើយធនាគារនៅត្របន្តអភិវឌ្រឍ

នងិធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនវូស្រវាធនាគារ
ឌីជីថលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្មវិធី 
«អ្រស៊លីដីាម៉ូបាល»ច៊ងក្រយបផ៊ំត
ដ្រលអន៊ញ្ញាតឱ្រយអតិថិជនអាច
ប្រើប្រស់ស្រវាធនាគារបានគ្រប់
ប្រភ្រទយា៉ាងងាយស្រួល រួមទាំង
ការទទូាត់ឆ្លងព្រដំ្រនទៅកាន់ប្រទ្រស
ថ្រផងដ្ររ។
ជាពិស្រសបានផ្តល់មធ្រយាបាយ

ដ៏ងាយស្រួលនិងមានស៊វត្ថិភាព
នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
ធនាគារប្រចាំថ្ង្រនៅគ្រប់ព្រលវ្រលា
និងនៅគ្រប់ទីកន្ល្រងដោយគ្រន់
ត្រមានសា្មោតហ្វូនត្រប៉៊ណោ្ណោះហើយ
គិតត្រឹមច៊ងឆ្នាំ2021មានអតិថិជន
ជាង 2 លាននាក់នៅក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជាបាននឹងកំព៊ងប្រើប្រស់កម្មវិធី
«អ្រស៊ីលីដាម៉ូបាល»៕ 

ជាមួយសវាកម្មធនាគារស្វយ័ប្រវត្ត ិអតិថិជនអ្រសី៊លីដាកាន់ត្រងាយស្រលួប្រើប្រស់ស្រវាធនាគារបានគ្រប់ព្រលវ្រលា។ រា៉ាស់ហី៊ម

ធនាគារ អ្រសី៊លីដា មានមា៉ាសី៊ន ATM និងដក-ដាក់ប្រក់ មា៉ាសី៊នបើកគណនី ព្រនីកាត វិញ្ញាបនបត្រដាក់ប្រក់បញ្ញើ ជាច្រើន 
នៅទូទំាងប្រទ្រសដើម្របីសម្រលួដល់ប្រតិបត្តកិារធនាគារ។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ៃស់ហុីម

ធនាគារ អ្រសី៊លីដា មានបណ្តាញសាខា 262 ទូទំាងប្រទ្រស ដើម្របីបម្រើ អតិថិជន នៅ 
ក្នងុសហគមន៍។ រូបថត យូសុះ អាប់ឌុលរា៉ៃស់ហុីម

បណ្តាញសាខាដ៏ទូលំទូលាយដៃលនៅជិតអតិថិជនបំផុត
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