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រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដក់ច្រញវិធានការបន្ថ្រមជំុទី៦ដើម្របី

ហ្រតុអ្វីដុល្លារអាម្ររិកកា្លាយជារូបិយប័ណ្ណចៀសមិនបានក្នងុការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ?

ព្រះមហាក្រសត្រអបអរខួប
៧១ឆ្នានំ្រការបង្កើតសា-
ធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិង
បន្តគំាទ្រនយោបាយចិនត្រ១

ក្រសួងរៀបចំដ្រនដី
ច្រកដីសម្របទានសង្គម-
កិច្ចដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រ
ចំនួន១៣៨២គ្រសួារ

ប្រមុខUNអំពាវនាវឱ្រយបន្ធរូបន្ថយបំណុលបន្ថ្រមសម្រប់
បណ្តាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ស្របព្រលមានជំងកូឺវីដ១៩សុខ វៃងឈាង

ភ្នំពៃញ: ដុល្លារអាមេរិកតេូវបានគេ
ចាតទ់កុថាជារបូយិបណ័្ណសកលបេើបេស់
ជុំវិញពិភពលោក។គិតតេឹមចុងឆ្នាំ២០-
១៩បេមាណ៩០ភាគរយនេពាណិជ្ជកម្ម
នៅលើទីផេសារប្ដូរបេក់បរទេសមានការ-

ពាកព់ន័្ធនងឹបេក់ដលុ្លារអាមេរកិ។អង្គការ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF)បាន
បា៉ាន់ស្មានថាបេមាណ៦០ភាគរយនេ
បេក់បមេុងជុំវិញពិភពលោកគឺជាបេក់
ដុល្លារអាមេរិក។ជិត៤០%នេមូលបតេ
បណំលុរដ្ឋាភបិាលជុវំញិពភិពលោកគឺគតិ
ជាដុល្លារ។អង្គការនេបេទេសនំាចេញ

បេង(OPEC)ក៏បានកំណត់តម្លេលក់
បេងគិតជាបេក់ដុល្លារអាមេរិកផងដេរ។
សរុបមកបេទេសជុំវិញពិភពលោក

គឺតេូវការដុល្លារអាមេរិកសមេប់ធ្វើ
ជំនួញតេហេតុអ្វីបានជាដុល្លារ
អាមេរិកបានកា្លាយរូបិយប័ណ្ណសកល
បេបនេះ?...តទៅទំព័រ ៨

ខន សាវិ

ភ្នំពៃញៈពេះមហាកេសតេចេញ-
រាជសរអបអរខួបទី៧១ឆ្នាំនេការ-
បង្កើតសធារណរដ្ឋបេជាមានិតចិន
នងិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពជុានងឹបន្ត
គាំទេគោលនយោបាយចិនតេមួយ។
អ្នកវិភាគថា ពេះរាជសររបស់ពេះ-
មហាកេសតេបេបនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី
ទំនាក់ទំនងកមេិតខ្ពស់បំផុតរវាង
កម្ពុជានិងចិន។
នៅក្នុងពេះរាជសររបស់ពេះករុណា

ពេះបាទសម្ដេច...តទៅទំព័រ ៤

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

កៃ ចៃះ:កេសួងរៀបចំដេនដីនគរូប-

នីយកម្មនងិសណំង់បានឲេយដងឹកាល-
ពីថ្ងេទី២៩ខេកញ្ញាថា រដ្ឋបាលខេត្ត
កេចេះ និងគណៈកមា្មាធិការបេើបេស់
និងបេងចេកដីខេត្តកេចេះ បានរៀបចំ
និងបេងចេកដីសមេបទានសង្គមកចិ្ចជនូ
ដល់បេជាពលរដ្ឋកេកីេចំនួន៣កេមុរួម-
មានកេុម៩៩៨គេួសរ,កេុម៣៥៣
គេួសរនិងកេុម៣១គេួសរស្ថិតនៅ
ឃុំកំពង់ដំរី សេុកឆ្លូង ខេត្តកេចេះ តេូវ
បានបញ្ចប់ជា...តទៅទំព័រ ៦

មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញ ៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកាលពី
មេសិលមិញបានបេកាសដក់ចេញនូវ
វិធានការបន្ថេមជុំទី៦ដើមេបីទេទេង់
នងិស្ដារអាជវីកម្មនងិធរុកចិ្ចឱេយងើប-
ឡើងវិញដើមេបីចូលរួមជំរុញកំណើន
សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិការណ៍កេយ
កវូដី១៩នងិបន្តជយួទនំកុបមេងុដល់

ជីវភាពបេចំាថ្ងេរបស់គេសួរពលរដ្ឋ
កេកីេ និងងាយរងគេះតាមរយៈកម្ម-
វិធីឧបត្ថម្ភសច់បេក់។
ការបន្តវិធានការគាំទេនេះធ្វើឡើង

ដោយរដ្ឋាភិបាលថ្លេងថាវិបត្តិកូវីដ១៩
នេះមិនអាចពេយាករទុកថានឹងចប់នៅ
ពេលណាហើយក៏គា្មាននរណាអាច

ពេយាករចេបាស់លស់អំពីផលប៉ះពាល់
របស់វាមកលើគេប់ទដិ្ឋភាពនេជីវភាព
រស់នៅរបស់សង្គមឡើយ។
រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរ

វាយនភណ្ឌវសិយ័ទេសចរណ៍វសិយ័
អាកាសចរណ៍នៅតេជាវិស័យដេល
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពី

វិបត្តិកូវីដ១៩។សេបពេលជាមួយគា្នា
នេះក៏មានគេួសរពលរដ្ឋកេីកេ និង
ងាយរងគេះមួយចំនួនកំពុងបន្តបេឈម
នឹងបញ្ហាលំបាកក្នងុជីវភាពបេចំាថ្ងេ។
សមេប់វិស័យកាត់ដេរ វិធានការ

បន្ថេមនេះនឹងបន្តផ្ដល់បេក់ឧបត្ថម្ភ
ចំនួន៤០ដុល្លារក្នុង១ខេដល់កម្មករ-

កម្មការនិីដេលបាត់បង់ការងារឬរោង-
ចកេរបស់ពួកគេតេូវពេយួរការងារ។
កម្មវិធីនេះនឹងបន្ត៣ខេទៀតរហូត

ដល់ដំណាច់ខេធ្នូឆ្នាំ២០២០ នេះ។
មា្ចាស់រោងចកេតេវូបន្ថេម៣០ដលុ្លារទៅ
លើចនំនួ៤០ដលុ្លារនេះដើមេបីឱេយកម្មករ-
កម្មការិនី ទទួលបាន៧០ដុល្លារក្នុង
១ខេ។សមេប់អ្នកបមេើការក្នុង
វិស័យទេសចរណ៍...តទៅទំព័រ  ២

បុរីញូ វយ៉កៈលោកអគ្គលេខធិការ
អង្គការសហបេជាជាតិអង់តូនីញ៉ូ
ហ្គុយតឺរេស កាលពីថ្ងេអងា្គារ បាន
អំពាវនាវសុំឱេយមានការបន្ធូរបន្ថយ
បំណុលសមេប់បេទេសកេីកេ និង

បេទេសមានបេក់ចំណូលមធេយម
ដើមេបីឱេយពួកគេឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ
កូវីដ១៩។
លោកហ្គុយតឺរេសបានថ្លេងបេប់

សន្និសីទសរព័ត៌មាន...តទៅទំព័រ ៩

ទ្រទ្រង់និងសា្តារអាជីវកម្មឱ្រយងើបឡើងវិញនិងជួយទំនុកបម្រងុពលរដ្ឋក្រកី្រ

ពៃះ ករុណា ពៃះបាទ សម្ដៃច ពៃះ បរមនថ នរោត្តម សីហមុនី និង  លោក សីុ ជីនភីង  នពៃល កន្លងមក។ រូបថតAKP
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កំពូលតម្កល់ទោស១ជីវិតលើ 
ស្ត្រវីៀតណាមករណីជួញថ្នាញំៀន

    គឹម   សារុំ

ភ្នំពេញៈសៃ្តី ជន ជាតិ វៀត- 
ណា ម ម្នាក់ ក្នងុ ចំណោម ៣នាក់ 
(បុរស ចិ ន ២នាក់)  តៃូវ បាន 
តុលា ការ កំពូល បៃកាស សាល- 
ដី កា  កាល ពីមៃសិល មិញ ឱៃយ ជាប់ 
ពន្ធនា គារ  ១ ជវីតិ  បនា្ទា ប ់ព ីជនំុ-ំ 
ជមៃះ ពី ថ្ងៃ ទី ២ កញ្ញា    ពាក់ព័ន្ធ - 
ករណជីញួ គៃឿង ញៀន ជាង ៣ 
គី ឡូ  កៃម  បៃពៃឹត្ត នៅ សង្កាត់ 
បឹង រំាង  ខណ្ឌ ដូន ពៃញ  រាជ ធានី- 
ភ្នំពៃញ  កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ។  

ថ្លៃង នៅ ពៃល បៃកាស សាល- 
ដីកា ចំពោះ មុខ សៃ្តី ជាប់ ចោទ  
ដៃល ឈរ ក្នុង រង្វង់ កៃចក សៃះ 
នៃបន្ទប់  សវនា ការ    លោក  ចៅ- 
កៃម  សុងឹ  បញ្ញា វឌុៃឍ  បាន ឱៃយដងឹ ថា  
សៃ្ត ីជាប់ ចោទមន ឈ្មោះ  ង្វៀង  
ធវី៉ាន ់ អាយ ុ៣២ ឆ្នា ំ ជា ជន ជាត ិ
វៀត  ណាម ជាប់ ចោទ ពី បទ ជួញ- 
ដូរ គៃឿង ញៀន ។ កាល ពី បើក 
សវ នា ការ នាថ្ងៃទី ២  កញ្ញា   សៃ្តី 
របូនៃះបាន  ឆ្លើយ ថា  ខ្លនួ ទទលួ- 
សា្គាល់ តៃ គៃឿង ញៀន មៃតំ ហ្វៃ- 
តា មីន ទម្ងន់ ៦២,៤ កៃម ទៃ  ។ 
រីឯ ជាង ៣ គីឡូ កៃម  ទៀត គឺ ជា 
របស់ សងៃសារ ខ្លួន  ។

លោកប ន្ត ថា  ចំពោះ មៃធា វី 
ការ ពារសិទ្ធិ ឱៃយ សៃ្តី ជាប់ ចោទ 
លើក ហៃតុ ផល កាល ពី ថ្ងៃ ជំនុំ- 
ជមៃះ ថា  ពៃល សមត្ថ កិច្ច ចាប់ 
កូន ក្ត ីគាត់ គឺ សមត្ថ កិច្ច រក ឃើញ 
តៃ គៃឿង ញៀន ៦២ ,៤កៃ ម ទៃ។ 
ដូច្នៃះ មៃ ធាវី ស្នើ ឱៃយ តុលា ការ- 
កំពូល ផ្តនា្ទា ទោស  តៃ ទៅតាម 
ទម្ងន ់គៃឿង ញៀន ៦២,៤ កៃម 
នោះ ។បុ៉ន្តៃ  កៃមុ បៃកឹៃសា ជំនំុ ជមៃះ 
យល ់ឃើញ ថា  ការស្នើ សុ ំ របស ់
មៃធា វី នៃះ ជា សំណើ ដដៃលៗ 
ដូច ធ្វើនៅ សា លា ឧទ្ធរណ៍ ដៃរ ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា ៖«បទ- 
ល្មើស នៃះ បង្ហាញ ពី ទំនាក់ ទំនង  
គា្នា ជា ខៃសៃប ណា្តាញ ក្នងុ លក្ខណៈ 
ជា បទល្មើ ស ជួញ ដូរ ។ ដូច្នៃះ 
តុលា ការ កំពូល សមៃច តាម 
អំណាច  សាល ដីកា របស់ សាលា- 
ឧទ្ធរ ណ៍ ដ ដៃល »។

តាម កំណត់ ហៃតុ របស់ តុលា- 
ការ កំពូល បង្ហាញ ថា  កាលពី 

ម៉ោង ជាង ៧ ពៃកឹ  ថ្ងៃ ទ ី៣  ស ីហា 
ឆ្នា ំ២០១៦  នគ របាល នៃមន្ទរី - 
បៃឆងំ គៃឿង ញៀន បាន បៃើ វធិ ី
ទាកទ់ង បញ្ជា ទញិ គៃឿង ញៀន 
ព ី សៃ្ត ីឈ្មោះ   ង្វៀង  ធវី៉ាន ់ ហើយ 
បាន ឃាត់ ខ្លួន ស្តៃី នោះ  រួច បាន 
បន្ត ទៅ ឆៃក ក្នងុ ផ្ទះលៃខ ៦៩ នៅ 
ជាន់ ទី ៣  ក្នងុ សង្កាត់ បឹង រំាង  ខណ្ឌ- 
ដូន ពៃញ  រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ទៀត ។ 
   តាម កំណត់ ហៃតុដដៃល  ពៃល ឆៃក 
ផ្ទះនោះ សម ត្ថកិ ច្ចបាន ឃាត់ ខ្លនួ 
បុរស ជន ជាតិ ចិន  ម្នាក់  ឈ្មោះ 
វ៉ា ន់ ជុ ងហ័រ ខ ណៈបុរ សចិ ន 
ម្នា ក់ទៀ តឈ្មោះ កឺកឺ  បាន គៃច 
ខ្លនួ។ ប៉នុ្តៃ បានរ កឃើ ញ គៃឿង- 
ញៀន បៃភៃទ មៃតំហ្វៃ តាមី ន 
ទម្ងន់   ៣ ០ ៣៣, ៨២ កៃម , 
បៃភៃទ អិុចសា្តាសុី( M D M A )
ទម្ងន់ ២ ៤ ៩ , ៩ ៨ កៃម  និង បៃភៃទ 
ហៃ រ៉អូុនី ចនំនួ ២៤ ១ ,៦៤ កៃម  
សរុប ថា្នាំ ញៀន ទាំង ៣ បៃភៃទ 
មន ទម្ងន់  ៣ ៥ ២ ៥ , ៤ ៤ កៃ ម។ 
    កៃ ពី នៃះ  សមត្ថ កិច្ច បាន រក- 
ឃើញ ឧបក រណ ៍សមៃប ់ផលតិ 
គៃឿង ញៀន ១ គៃឿង  និងដប 
សមៃប់ ជក់ គៃឿង ញៀន ផង 
ដៃរ ហើយ បាន កសាង  សំណុំ- 
រឿង  និង អ្នក ដៃលចា ប់ខ្លួ ន 
បា នទៅ សាលា ដំបូង រាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ បន្ត ទៀត  ។

សំណុំ រឿង នៃះ តៃូវ បាន សា- 
លា ដំបូងរា ជ ធានីភ្ន ំពៃញ បៃ- 
កាស  ផ្តនា្ទាទោស ចំពោះមុ ខ 
សៃ្តីវៀតណា ម ឈ្មោះ  ង្វៀង  
ធីវ៉ាន់  និង បុរស ជន ជាតិ ចិន 
ឈ្មោះវ៉ាន់ ជុង ហ័រ និ ងកំបាំង- 
មុខ   ឈ្មោះ កឺ កឺ  កាល ពីថ្ងៃ ២៧ 
ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៧ ដា ក់ ពន្ធ នា- 
គា រ ម្នាក់ ៗ  ១ជី វិ ត  និង ពិន័យ 
បៃក ់ ក្នងុម្នាក ៗ់  ៥០ លាន រៀល 
ចូលថ វិ កា រ ដ្ឋ  និង ចៃញដី កាឱៃយ  
សមត្ថកិច្ចតាម ចាប់ឈ្មោះ   កឺ  កឺ  
មកដាក់ ពន្ធ នាគា រ ។

កប៏៉ ុន្តៃដោ យមនិ ស ុខច ិត្ត នងឹ 
ទោស នៃះ   មន តៃ សៃ្តី ឈ្មោះ   
ង្វៀង  ធីវ៉ាន់  ម្នាក់ គត់  បាន ប្តឹង  
ឧទ្ធរណ ៍ តៃតៃ ូវឧ ទ្ធរណ ៍សមៃច 
តម្កល់ ទោស ជាប់ ពន្ធ នាគា រ  
១ ជីវិត ដដៃ ល  កាល ថ្ងៃទី ២០  
កញ្ញា  ឆ្នាំ២ ០១៩ ៕ 

តពីទំព័រ ១...រួម មន សណា្ឋា គារ 
ផ្ទះ សំណាក់ ភោជនីយដា្ឋាន 
និង  ភ្នាក់ ងរ ទៃសចរណ៍ ពួក គៃ 
នងឹ ទទលួ បាន  ៤០ ដលុា្លារ រយៈ- 
ពៃល៣ ខៃ ដូចគា្នា ប៉ុន្តៃ ម្ចាស់  
សហ គៃស តៃូវ ចូលរួម តាម 
លទ្ធ  ភព ដៃល អាច ធ្វើ បាន។

រដា្ឋា ភិបាល ក៏ បន្ត លើក លៃង 
ពន្ធ ៣ខៃ ទៀត សមៃប់ សណា្ឋា - 
គារ ផ្ទះ សណំាក ់ភោជនយីដា្ឋាន 
និង ភ្នាក់ ងរ ទៃសចរណ៍ ដៃល 
បាន ចុះ បញ្ជី ។ ការ លើក លៃង 
នៃះ សមៃប់ ទីតាំង អាជីវកម្ម 
ទៃសចរណ៍នៅ ខៃត្ត សៀមរាប 
រាជធានី ភ្នពំៃញ កំពត ពៃះ សីហ នុ 
កៃប កៃងុ បាវិត និង កៃងុ ប៉ោយ - 
ប៉ៃត។ រដា្ឋាភិបាល ក៏ ពនៃយារ ការ- 
បង់ ពន្ធ កាតព្វកិច្ច របប សន្ត ិសុ ខ- 
សង្គម  លើ ផ្នៃក សោធ ន លើក- 
លៃង ការ បង ់ពន្ធ បា៉ោតង ់នងិ ពន្ធ 
លើ នាមករណ៍ និង ពនៃយារ ការ- 
ធ្វើ  សវនកម្ម សមៃប់ ឆ្នា២ំ០២ ០ 
ពី សំណាក់ អគ្គនាយកដា្ឋាន ពន្ធ - 
ដារ ចពំោះ ភ្នាក ់ងរ ទៃសចរណ ៍
និង បៃតិបត្តកិរ ក្នងុ វិស័យ ទៃស - 
ចរណ៍។ 

សមៃប់ វិស័យ អាកា សចរណ៍ 
រដា្ឋាភបិាល ក ៏នងឹ ពនៃយារ សមៃប់ 
រយៈ ពៃល ៣ខៃ ដៃរ  ចំពោះ  ពន្ធ 
អបៃបបរមសមៃប់ កៃុម ហ៊ុ ន 
ទៃសចរណ៍ ដៃល បាន ចុះ បញ្ជី  
នៅ កម្ពុជា ពៃម ទាំង បន្ត ពនៃយារ 
ការ បង់ បៃក់ ជំពាក់ កមៃ អា កា ស - 
ចរណ៍ សុីវិល រយៈ ពៃល  ២ ខៃ។ 

គៃសួារ  ពល រដ្ឋ កៃកីៃ  និង ង យ - 
រង គៃះ ក៏ នឹង បន្ត ទទួល បាន 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ  សមៃប់ រយៈពៃល 
៣ខៃ បន្ត ទៀត  គ ឺចាប ់ព ីខៃ តលុា 
ដល់ ខៃ ធ្ន។ូ សៃចក្ដ ីបៃកាស ព័ត៌ - 
មន បញ្ជាក់ ថា៖«រាជ រដា្ឋាភិបា ល  
នឹង បន្ត តាម ដាន ជា បៃចំា នូវ សា្ថា ន  - 
ភព នៃ កូវីដ ១៩សា្ថាន ភ ព សៃ ដ្ឋ - 
កចិ្ច នងិ ហរិញ្ញវត្ថ ុក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ  
តំបន់ និង សកល លោក ដើមៃបី 
ពិនិតៃយ និង វយ តម្លៃពី ផល ប៉ះ- 
ពាល់ នៃ ជំងឺ កូវីដ១៩ មក លើ 
វិស័យ សំខាន់  ៗនៃ សៃដ្ឋកិច្ច កម្ព ុជា 
ក្នុង ទិសដៅ ធ្វើ បច្ចុបៃបន្ន ភព 
សមៃប់ វិធានការ ចាំបាច់ ដៃល 
បាន ដាក ់ចៃញ ពៃម ទាងំ តៃៀម 
ដាក់ ចៃញ នូវ វិធានការ ថ្មីៗ 

បន្ថៃម ទៀត កៃម កៃបខ័ណ្ឌ 
យទុ្ធសាស្តៃ សា្ដារ សៃដ្ឋកចិ្ច ឡើង 
វិញ កៃយ វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ១៩» ។

ជា មួយ គា្នា នៃះ យោង តាម 
សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន របស់ 
កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ស្តីពី កិច្ច បៃជុំ កៃុម បៃឹកៃសា ជាតិ 
គាំពារ សង្គម  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៩ 
ខៃ កញ្ញា បាន ឱៃយ ដងឹថា ការ បើក 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ គៃួសារ កៃី កៃ 
និង ងយ រងគៃះ ក្នុង អំឡុង 
កូវីដ ១៩ នៃះ  បាន ឈានដល់ 
ខៃ ទ៤ី ឬ ជុទំ២ី លើកទ ី២ ហើយ 
ដៃល ក្នុង ខៃទី ៤ នៃះ រាជ រដា្ឋា - 
ភិបាល  បាន គៃង  ចំណាយ ថវិ កា  
ជាង ៣០ លាន ដុលា្លារ អាមៃរិក 
សមៃប់ បើក  ផ្តល់ ជូន  ពល រដ្ឋ  
កៃ ីកៃ  និង ងយ រង គៃះ ចំនួន  
៦៨ ៩៩ ៧៣ គៃួសារ។ 

កៃសួង បាន លើក ឡើង ថា៖  
« កម្ម វិធី នៃះគឺ ជា ការ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក់ចំពោះ ជីវភព  និង ការ លំបា ក 
របស់ គៃសួារ កៃ ីកៃ  និង ងយ រង-
គៃះ ដោយ បាន រួម ចំណៃក ជំរុ ញ 
ឱៃយ មន ការ កៃ សមៃួល កាន់ តៃ 
បៃសើរ ឡើង នូវ ការ កំណត់ អត្ត - 
សញ្ញាណ គៃសួារ កៃកីៃ  និង ជំ- 
រុ ញ ឱៃយ កៃសួង-សា្ថាប័ន ពាក ់ព័ន្ធ 
ទាំង   ថា្នាក់ជាតិ  និង ថា្នាក់ កៃម- 
ជាតិ ធ្វើ ការ ជាមួយ គា្នា កាន់ តៃ 
ជិត ស្នទិ្ធ ថៃម ទៀត  ក្នងុ ការ អនុវ ត្ត 
កម្ម វិធី នៃះ»។

 ការ អនុវត្ត កម្មវិធី ឧបត្ថម្ភ សា ច់ - 
បៃក់ សមៃប់ ខៃទី១(ខៃ មិថុនា )
មន អ្នក ទទួល ផល ចំនួ  ន ៥៣ ០ 
៨៣៨ គៃសួារ  ខៃទ២ី (កក្កដា)
ចំនួន ៥៩៨ ៥១២ គៃសួារខៃទី ៣ 
(សីហា)ចំនួន ៦៤៤ ៦៥៥ 
គៃ ួសារ។ បើ តាម  កៃសួង សង្គម- 
កិច្ច សមៃប់ គៃួសារកៃី កៃ  និង 
ងយ រងគៃះ  ក្នុង អំឡុង កូវីដ- 
១៩ បើក បៃក់ឧបត្ថម្ភ ក្នុង ខៃ 
ទី៤ (ជុំទី២ លើកទី២)  នឹង 
តៃវូ អនវុត្ត តាម នតីវិធិ ីមយួ ចនំនួ 
ដចូជា ចពំោះ គៃ ួសារ ដៃល បាន 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ នៅជុំទី១ រួចហើយ 
អា  ច ទៅបើក បៃក់ នៅ តាម 
បញ្ជរ វីង ណាមួយ  ដោយ មិន 
តមៃូវ ឱៃយ មក សាលាឃុំ  សង្កាត់ 
សាជាថ្មី ទៀតទៃ។ 

ចំពោះ គៃសួារកៃកីៃ  និង ងយ 
រងគៃះ ដៃល មន បណ្ណ សម ធ ម៌   
មន សុពល ភព ហើ យមិន ទា ន់ 
បាន ផ្ទៀង ផ្ទាត់ នៅជុំទី១  និង 
គៃសួារកៃកីៃ ដៃល ទើប តៃ ទទួ ល-  
បាន បណ្ណ សមធម៌ ថ្មី តៃូវ ទៅ 
ផ្ទៀង ផ្ទាត់ នៅ សាលាឃំុ  សង្កា ត់  
ណាមួយ ដើមៃបី ទទួល បាន ការ- 
ឧបត្ថម្ភ សាច់ បៃក់ ។

លោក  បា៉ោ ចន្ទរឿន បៃធាន 
វិទៃយា សា្ថាន បៃជា ធិបតៃយៃយ កម្ព ុជា 
បាន បៃប់ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ មៃសិល មិ ញ 
ថា លោក គាទំៃ ចពំោះ ចណំាត-់ 
ការ របស់ រាជ រដា្ឋាភិបាលក្នុង ការ- 

ឧបត្ថម្ភ ដល ់ជន កៃកីៃ  នងិ ងយ 
រងគៃះ ក្នុង អំឡុង មន ការ- 
រាតតៃបា ត ពី ជំងឺ កូវីដនៃះ  ហើយ 
លោក គតិថា អ្នក ដៃល រង គៃះ 
នងឹ មន កានត់ៃចៃើន  នៅ ពៃល 
ដៃល សា្ថាន ភពនៃ ការ រីក រាល- 
ដាល នៃជំងឺ នៃះ កាន់តៃអូស- 
បនា្លាយយូរទៅមុខទៀត។

លោក  ថ្លៃងថា៖«ហៃតុនៃះ  
រដា្ឋាភិបាល តៃូវ តៃ បន្ត ការ ជួយ 
គាំទៃ  ការផ្គត់ផ្គង់ ឧបត្ថម្ភ  និង 
បង្កើន ចំនួនបរិមណ នៃ ចំនួន 
ពល រដ្ឋ ដៃល រង គៃះ ដោយ- 
សារ ជំងឺកូវីដ ១៩ នៃះ ។ រដា្ឋា - 
ភបិាល ក ៏គរួតៃធ្វើ ការ ពនិតិៃយ  នងិ 
វយ តម្លៃ ពី បៃសិទ្ធភព  និង ការ - 
ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹង ភព មិន បៃកៃ តី 
នងឹ ការ ឧបត្ថម្ភ បៃក ់នៃះ ដចូ ជា 
ការ ជៃើ សរីស បៃជាពលរដ្ឋ 
កៃីកៃ ដើមៃបី មក ទទួល បៃក់- 
ឧបត្ថម្ភនៃះ»។ 

លោក ចន្ទរឿន  បញ្ជាក់ថា 
រដា្ឋាភិបាល តៃូវ តៃ បញ្ចៀស ឱៃយ 
បាន នូវ អំពើ ពុក រលួយ នៅ ក្នុង 
ការ ជៃើស រីស  និង ការ ផ្តល់ 
បៃក់ ឧបត្ថម្ភ ដៃល អាច បង្ក នូវ 
ភព អយុត្តធិម៌   និង ភព អមនុ សៃស -  
ធម៌ នៅ ក្នុង ការ មិន បាន ជួយ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល កៃីកៃ  និង 
អ្នក ដៃល រងគៃះ ពិត បៃកដ 
ដៃល តៃូវ ការ ជំនួយ ចាំបាច់ពី 
រដា្ឋា ភិបា  ល៕

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដក់ច្រញ...

លោក អូន ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន រដ្ឋ មន្តេ ីកេសួង សេដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថកុ្នងុ កិច្ច បេជំុ ពី ថ្ងេ ២៩ កញ្ញា ។ រូបថត កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច 



ដើម្បីឆ្លើយតបតម្ូវការទីផ្សារ
ឌីជីថលនិងផ្គាប់ចិត្តអតិថិនជន
របស់ខ្លួនធានាគារព្ីសន៍បាន
សម្ពោធដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ
រួមគា្នានូវប័ណ្ណឥណទាននិងប័ណ្ណ
ឥណពន្ធពីរប្ភ្ទMastercard
នងិVisaដើមប្បីង្កើនបទពសិោធន៍
ន្ការទូទាត់ជូនអតិជិនរបស់ខ្លួន
និងជាសញ្ញាបើកផ្លូវន្ការទូទាត់
ដោយគា្មានសាច់ប្ក់សម្ប់
នាព្លអនាគត។
ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំន្ះនឹងពង្ឹង

មូលដា្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យ
ធនាគារឌីជីថលដ្លនឹងបើកផ្លូវ
ដល់ការទូទាត់ដោយគា្មានសាច់-
ប្ក់នៅទូទាំងប្ទ្ស។
ធនាគារព្ីនស៍ដ្លជាធនាគារ-

ពាណិជ្ជក្ម្ងជាងគ្បានវិវត្តខ្លួន
យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យធនាគារ
នៅកម្ពជុាដោយបត្បិត្តកិារនៅលើ
ទីផ្សារត្ឹមរយៈព្លជិត២ឆា្នាំ
ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្ត្អាចដាក់ឱ្យប្ើប្ស់
ប្ព័ន្ធឌីជីថលយ៉ាងទូលំទូលាយ
ដូចជាPrinceBankAppជាពិ-
ស្សដាក់ដំណើរការនូវកាតពីរ
ប្ភ្ទរួមគា្នាគឺMastercardនិង
Visaដ្លជាជំហានថ្មីមួយទៀត
ក្នងុការចាបយ់កអតថិជិនក្នងុទផីស្ារ
ធនាគារ។
បធ្ាននាយកបត្បិត្តិធនាគារព្ី

នសល៍ោកHonnSorachnaមាន
បស្ាសនថ៍ា“ធនាគារព្ីនស៍គជឺា
ធនាគារដំបូងបង្អស់ដ្លបើក
ដណំើរការបណ័្ណឥណទាននងិបណ័្ណ
ឥណពន្ធVisaនិងMastercard
ក្នងុរយៈពល្មនិដល់ពរីឆា្នាំបនា្ទាបព់ី
បានកា្លាយជាធនាគារពាណជិ្ជពញ្-
លញ្។លោកថា«យើងទន្ទងឹរងច់ាំ
ផ្តល់ស្វាកម្មដ្លធ្វើឱ្យបទពិ-
សោធន៍ធនាគាររបស់អតថិជិនកាន់
ត្មានភាពរលូននិងងាយស្ួល
ដោយផ្តល់នូវ debit and credit
cardsនៅក្នុងប្ភ្ទផ្ស្ងៗគា្នា
ដូចជាកាតStandard,Classic,
ឬកាតPlatinum»។
ធនាគារព្ីនស៍ដ្លត្ូវបាន

បង្កើតឡើងនៅឆា្នាំ២០១៨បាន
ណ្នាំប័ណ្ណឥណទាននិងប័ណ្ណ
ឥណពន្ធដល្ត្វូដាកឱ់យ្ប្ើបស្់
ច្កច្ញជា៨ប្ភ្ទរួមមាន
MastercardDebit/Credit
Standard,MastercardDebit/
Credit PlatinumនិងVisa
Debit/Credit Classic, Visa
Debit/Credit Platinumដើម្បី

បំព្ញតម្ូវការទូទាត់
តាមប្ព័ន្ធឌីជីថលដ្ល
មានការវិវត្តឥតឈប់-
ឈរន្ការប្ើប្ស់។
ថា្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់

របស់ធនាគារតំណាងឱ្យ
MastercardនិងVisa
ភ្ញៀវកិត្តិយសពិស្សៗ
និងប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ជាច្ើនបានចលូរមួក្នងុពធិីសម្ពោធ
នៅថ្ង្ទី៣០ខ្កញ្ញាដ្លបាន
ធ្វើឡើងនៅក្នងុសណា្ឋាគារឈានមខុ
គ្មួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញ
ក្មការអនុលោមយ៉ាងតឹងរឹងន្
តម្វូការគមា្លាតសង្គមអឡំងុពល្កូ
វីដ១៩។
លោកSorachnaមានប្សា-

សនថ៍ា“ធនាគាព្ីនស៍មានសច្ក្តី
សោមនសស្រកីរាយដល្បានសហ-
ការជាមួយមា៉ាស្ទ័រកាតនិងវីសា
ក្នងុការផ្តលន់វូការទទូាត់គា្មានសាច-់
ប្ក់ដ្លសមនឹងគោលដៅរបស់
យើងដើមប្ីកា្លាយជាធនាគារឌជីថីល

ដ្លរីកចម្ើននិងរីកចម្ើនលឿន
បំផុតនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។
ក្នងុឱកាសបើកសម្ពោធន្ះធនា-

គារពី្នស៍បានធ្វើយុទ្ធនាការពិស្ស
ចនំនួពរីដ្លផ្តលជ់នូអ្នកកាន់កាត
ព្ីនស៍មា៉ាស្ទ័រ និងកាតវីសាទទួល
បានបញ្ចះុម្ល្រហូតដល់៥០ភាគរយ
ជារៀងរាល់ថ្ង្រាល់ការទិញសំបុត្
កនុបភ្ទ្2D/3D/VIPនៅគប្់
សាខាទាំងអស់ន្រោងភាពយន្ត
MajorCineplexនិងយុទ្ធនា
ការទទលួសាចប់ក្់មកវញិជាដើម

ដោយក្នុងនោះការទូទាត់តាម
Mastercardនងឹទទលួបានសាច-់
បក្់ចនំនួ១ដលុា្លារជាមយួនងឹការ
ចំណាយអប្បបរមា១០ដុលា្លារក្នុង
វិក័យបត្ត្មួយសម្ប់រាល់ការ
ទញិនៅតាមមា៉ាសុនីឆតូកាត។ចនំនួ
ទកឹបក្់ដល្ឱយ្តឡ្បម់កវញិនងឹ
ត្ូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក
កាន់ប័ណ្ណនៅសបា្តាហ៍ដំបូងន្ខ្
បនា្ទាប់។ លើសពីន្ះអតិថិជនអាច
ប្ើកាតរបស់ពួកគ្ដើម្បីទូទាត់
ថ្ល្ទំនិញនិងស្វាកម្មនៅហាង

ទំនិញជាង៤៥.០០០កន្ល្ងនៅ
ទូទាំងប្ទ្សហើយនៅហាងទំ-
និញ៣១លានកន្ល្ងនៅទូទាំង
ពិភពលោកដ្លមានរូបសញ្ញាមា៉ា-
ស្ទ័រនិងវីសា។
បច្ចុប្បន្ន ធនាគារព្ីនស៍មាន

៣១សាខាគ្បដណ្តប់២២ខ្ត្ត/
ក្ុងនិងមានមា៉ាសុីនATM49និង
មានបុគ្គលិកជាង១០០០នាក់
ខណៈធនាគារក៏គង្ពង្កីសាខា
និងដាក់មា៉ាសុីនATMបន្ថ្មទៀត
នៅឆា្នាំបន្តបនា្ទាប់។
សម្ប់ពាក្យស្នើសុំMaster-

cardនិងVisaអាចស្នើសុំបាន
នៅតាមបណា្តាសាខារបស់ធនាគារ
ព្ីនស៍ឬស្នើសុំដោយផ្ទាល់តាម
រយៈកម្មវិធី PrinceBankApp
ដ្លមាននៅលើAppStoreនិង
PlayStore។សម្ប់ព័ត៌មានបន្ថម្
សូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រwww.
princebank.comឬទំនាក់ទំនង
ល្ខ១៨០០-២០-៨៨៨៨ 
(ឥតគិតថ្ល្)៕

ម៉ាស្ទ័រកាតនិងវីសា របស់ធនាគារព្រីនស៍
នឹងជួយជម្រុញដល់ប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួន
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លោក ហ៊ន់ សុរចនា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (រូបកណ្តាល) ក្នុងពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការនូវប័ណ្ណធនាគារព្រីនស៍។ រូបថតហុងមិនា

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារទទួលប័ណ្ណសរសើរ។ ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធប័ណ្ណ ធនាគារព្រីនស៍ ។

ប័ណ្ណធនាគារព្រីនស៍ ម៉ាស្ទ័រកាត និងវីសា

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ៣



តពីទំព័រ ១...ព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី ច្រញផ្រសាយ
ពីម្រសិលមិញ ផ្ញើទៅកាន់លោក
ប្រធានាធិបតីចិនសុី ជីនភីង
ដើម្របីអបអរខួបអនុស្រសាវរីយ៍
លើកទី៧១ឆ្នាំ ន្រការបង្កើត
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានតិចនិនោះ
ព្រះអង្គបានកោតសរសើរចំពោះ
កិច្ចប្រឹងប្រងរបស់ចិនដើម្របី
ប្រឆងំជងំឺកវូដី១៩នងិការកាត-់
បន្ថយភាពក្រីក្រ រួមទាំងគាំទ្រ
គោលនយោបាយរបស់ប្រទ្រស
មហាអំណាចមួយន្រះ។
ព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទលូថា៖

«ខ្ញុំសូមកោតសរសើរពីការខិតខំ
ប្រឹងប្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន
ចំពោះការចូលរួមចំណ្រកយ៉ាង-
សកម្មក្នងុការប្រយទុ្ធប្រឆងំនងឹ
វីរុសន្រះនៅក្រប្រទ្រស និង
ការធានារបស់ឯកឧត្ដម[សុីជនី-
ភីង]ថានៅព្រលដ្រលវ៉ាក់សាំង
ការពារវីរុសកូវីដ១៩ ត្រូវបាន-
បង្កើតដោយប្រទ្រសចនិវ៉ាក់សំាង
ទាងំនោះនងឹធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនវូ
សា្ថានភាពរកីរាលដលជាសកល
ហើយនងឹត្រវូបានផ្តល់ដល់ប្រទ្រស
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ដទ្រទៀតដោយ
ឈរលើមូលដ្ឋានអាទិភាព»។
ព្រះអង្គបន្តថាប្រទ្រសចិន

បានទទួលជោគជ័យក្នុងការ-
លុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនៅតាមទី-
ជនបទទាំងអស់ឱ្រយស្ថិតនៅលើ
បនា្ទាត់ក្រីក្រ និងបានកសាង
សង្គមដ្រលមានភាពជឿនលឿន
កម្រតិមធ្រយមគរួឱ្រយសរសើរហើយ
កម្ពុជានឹងបន្តឈរនៅជាមួយ
ប្រទ្រសចិន និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ
គោលនយោបាយចិនត្រមួយ។
ក្នុងព្រះរាជសារដដ្រលបន្ថ្រម

ថា កម្ពុជានៅត្រគាំទ្រគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមខ្រស្រក្រវត់ និងផ្លូវរបស់ប្រ-

ទ្រសចិន ក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើម
រួមគា្នាកសាងសហគមន៍មួយ
ដ្រលមានអនាគតរួមគា្នាសម្រប់
មនុស្រសជាតិ។
ជាមយួគា្នានោះព្រះអង្គកប៏ាន-

ថ្ល្រងអណំរគណុយ៉ាងជ្រលជ្រ
ចំពោះប្រធានាធិបតីចិន ដ្រល
ត្រងត្រសា្វាគមន៍ព្រះអង្គ និង
សម្ដ្រចម៉្រ ទៅពិនិត្រយព្រះរាជ-
សុខភាព និងសម្រកលម្ហ្រនៅ
ប្រទ្រសចិនគ្រប់ព្រលផងដ្ររ។
លោកគនិភាប្រធានវទិ្រយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្ររាជ-
បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាបានលើក-
ឡើងថា ដោយសារកតា្តាសំខន់
ចំនួន៥ ដូចជាប្រវត្តិសាស្រ្ដ
នយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ច វប្របធម៌
និងទំនាក់ទំនង រវងបុគ្គលអ្នក-
ដឹកនាំដ្រលមានតាំងពីសម័យ
របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដ្រច
នរោត្តមសហីនុបានធ្វើឱ្រយកម្ពជុា
និងចិនបានឈានដល់ទំនាក់-
ទំនងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងមាន
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសុីជម្រ
គ្រប់ជ្រុងជ្រយ។
អ្នកវិភាគរូបន្រះបានថ្ល្រងថា៖

«កាលពីថ្ង្រទី៥កុម្ភៈយើងបាន-
ឃើញសម្ដ្រច[នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រន] ធ្វើដំណើរទៅ
ទស្រសនកិច្ចនៅប៉្រកាំង ក៏ទៅ
ជាមយួឯកឧត្តមហ៊នុមា៉ាណ្រត
ដ្រលគ្ររំពឹងថាជាអនាគតន្រ
ម្រដឹកនាំកម្ពុជា ហើយយើង
ឃើញថាន្រះគជឺា[ការបន្ត]មរតក
មួយទៀត។ឈរលើមូលដ្ឋាន
សសរស្ដម្ភ៥ហ្នងឹដ្រលទនំាក-់
ទំនងកម្ពុជានិងចិនបានរឹងមាំ
មកដល់បច្ចុប្របន្ន ហើយព្រះ-
រាជសាររបស់ព្រះអង្គ គឺឆ្លុះ-
បញ្ចាំងលើអ្វីដ្រលមាននៅក្នុង
សសរស្ដម្ភហ្នឹងឯង»៕

ខន សាវិ

កោះកុងៈសមត្ថកិច្ចខ្រត្ត-
កោះកុងកាលពីម៉ាង២រលំង-
អ្រធាត្រថ្ង្រទី៣០កញ្ញាបានចុះ
រុះរីតង់ដ្រលពលរដ្ឋបោះនៅ
ខងមុខសាលាខ្រត្តដើម្របីតវ៉ា
សុំពន្លឿនដំណោះស្រយដីធ្លី
និងបានឃាត់អ្នកតវ៉ាចំនួន៤
នាក់យកទៅកាន់អធិការដ្ឋាន
ក្រុងខ្រមរភូមិន្ទអស់ព្រលជា-
ច្រើនម៉ាងមុនដោះល្រងវិញ។
លោកង៉្រត ញ៉ាញ់ អាយុ

៥២ឆ្នាំបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍
ម្រសិលមិញថាពលរដ្ឋជាង១៩៣

គ្រួសារដ្រលមានទំនាស់ដីធ្លី
ចំនួន២២០៩ហិកតាតំាងពី១២
ឆ្នាំមុនជាមួយក្រុមហ៊ុនUn-
ionDevelopmentនៅឃុំ
ព្រកខ្រសាច់ស្រកុគរិីសាគរបាន
នំាគា្នាមកបោះតង់តវ៉ានៅខង-
មុខសាលាខ្រត្តតាំងពីថ្ង្រចន្ទ
ទី២៨កញ្ញាដើម្របីសុឱំ្រយពន្លឿន
ដំណោះស្រយក្រយពីអា-
ជា្ញាធរថា្នាក់ខ្រត្ត និងជាតិបាន
សន្រយាជាច្រើនលើកត្រនៅមិន
ឃើញដោះស្រយ។
លោកបន្តថានៅព្រលការ-

តវ៉ាឈានមកដល់ម៉ាង២រំលង-
អ្រធាត្រចូលថ្ង្រពុធគឺអំឡុង-

ព្រលពលរដ្ឋប្រហ្រល៣០នាក់
កំពុងសម្រកលង់លក់នៅក្នុង
តង់ក៏ស្រប់ត្រមានសមត្ថកិច្ច
បានចុះមករុះរីតង់ និងបាន
ឃាត់ខ្លួនមនុស្រស៤នាក់ក្នុង
នោះមានស្រី៣នាក់អាយុចាប-់
ពី៣៨ដល់៧៦ឆ្នាំ និងប្រុស
មា្នាក់អាយុ៥៩ឆ្នាំ រួមទាំងរឹប-
អូសយកទូរស័ព្ទ៥គ្រឿងចាន
ឆ្នាំងនិងអង្ករ។
លោកថា៖«នៅព្រលពលរដ្ឋ

ទៅតវ៉ានៅភ្នំព្រញខងក្រសួង
រៀបចដំ្រនដហី្នឹងថាឱ្រយពលរដ្ឋ
មកដោះស្រយនៅខ្រត្តហើយ
ដល់ព្រលមកដោះស្រយនៅ

ខ្រត្តគឺខ្រត្តអតដ់ោះស្រយឱ្រយ។
នៅព្រលពួកយើងទៅធ្វើផ្ទះ
ក្រយពីមានកូនចៅរៀបការ
ហើយធ្វើផ្ទះប្រកពីម៉្រឪគឺគ្រ
ទៅរុះរីអត់ឱ្រយធ្វើដោយសារ
គ្រថាជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុន»។
ពលរដ្ឋជាង១០០គ្រសួារន្រះ

គឺបានតវ៉ាសុំដំណោះស្រយ
កាត់ឆ្វៀលដីច្រញពីក្រុមហ៊ុន
និងស្នើសុំការច្រញបណ្ណកម្ម-
សិទ្ធិដីធ្លីឱ្រយពួកគាត់។កាលពី
ថ្ង្រអង្គារអ្នកតំណាងពលរដ្ឋ
៦នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្រយ
ចូលជួបជាមួយអភិបាលខ្រត្ត
លោកស្រី មិថុនាភូថងនិង

បានជជ្រកគា្នាអស់រយៈព្រល
ប្រហ្រល២ម៉ាង។
អ្នកស្រីម៉្រពៅដ្រលបាន

ចូលជួបលោកស្រីមិថុនាភថូង

បានថ្ល្រងដ្ររថាក្នុងជំនួបនោះ
គឺលោកស្រីមិថុនាភូថងបាន
បញ្ជាក់ថានឹងនាំសំណើរបស់
ពួកគាត់ទៅ...តទៅទំព័រ ៥
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ព្រះមហាក្រសត្រ អបអរខួបទី 
៧១ឆ្នា ំន្រការបង្កើត...

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ មជ្រឈមណ្ឌលកោ-
សល្រយវចិយ័១នងឹមានវត្តមាននៅ
កម្ពុជាក្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិ-
ការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉្រខង-
ត្របូងក្នុងទំហំទឹកប្រក់ប្រមាណ
ជតិ៥០លានដលុា្លារដើម្របីបណ្ដុះ-
បណា្ដាលចៅក្រមព្រះរាជអាជា្ញា
និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
ស្រវជ្រវវិភាគកោសល្រយវិច័យ
ឧក្រិដ្ឋកម្មលើស្ត្រី គ្រឿងញៀន
នងិភ្ររវកម្មក្រយពីមានសណំើ
ផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាល។
លោកឡុងឌីម៉ង់ឯកអគ្គរាជ-

ទតូកម្ពុជាប្រចាំករូ៉្រខងត្របូងប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញថាភាគី
កូរ៉្រខងត្របូង នឹងជួយសាងសង់
អគារមជ្រឈមណ្ឌលកោសល្រយ-
វចិយ័១នៅកម្ពជុា។ជាមយួគា្នាន្រះ
កូរ៉្រ ក៏នឹងជួយលើការបណ្ដុះ-
បណា្ដាលដល់ចៅក្រម ព្រះរាជ-
អាជា្ញានិងសមត្ថកិច្ចទំាងឡាយ
ក្នុងកិច្ចការងរស្រវជ្រវវិភាគ
កោសល្រយវិច័យសំដៅប្រយុទ្ធ-
ប្រឆងំបទឧក្រដិ្ឋរួមមានឧក្រដិ្ឋ-
កម្មលើនារីភ្រទ គ្រឿងញៀន
ភ្ររវកម្មនិងអុីនធឺណិតជាដើម។
បើតាមមន្ត្រីជានខ់្ពស់ការទតូរបូ

ន្រះអគារមជ្រឈមណ្ឌលកោសល្រយ-
វចិយ័នងឹមានបពំាក់សមា្ភារបរិកា្ខារ
ទំនើបៗ។ប៉ុន្ដ្រមុនការចាប់ផ្ដើម
ដំណើរការសាងសង់អគារន្រះ
ត្រវូត្រមានសណំើស្នើសុំជាផ្លវូការ
១ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសិន។
ការងរសាងសង់ន្រះនឹងត្រវូប្រើ-
ប្រស់ប្រក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉្រ
ខងត្របូងប្រមាណចម្លាះពី៤៨
ទៅ៥០លានដុលា្លារអាម្ររិក។
លោកឌីម៉ង់បញ្ជាក់ថា៖«រាជ-

រដ្ឋាភិបាលយើងមានចំណាប់-

អារម្មណ៍ក្នុងការសាងសង់ ឬ
ត្រូវការមជ្រឈមណ្ឌលកោសល្រយ-
វិច័យហ្នឹងជាចាំបាច់។ដោយ
យោងទៅលើកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការ
រវងករូ៉្រជាមយួបណា្ដាប្រទ្រសក្នងុ
តំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ក៏ដូចជាក្នុង
ជំនួបកំពូលម្រគង្គ-កូរ៉្រកាលពី
ឆ្នាំ២០១៩នៅទីក្រុងប៊ូសាន
ប្រទ្រសកូរ៉្រគឺយើងក៏បានលើក-
ឡើងអំពីការប្រឆំងបទឧក្រិដ្ឋ
គ្រប់ប្រភ្រទក្នុងតំបន់ដ្ររ ប៉ុន្ដ្រ
គ្រន់ត្រភាគីកម្ពុជាមិនស្នើសុំជា
ផ្លូវការទៅភាគីកូរ៉្រ»។
លោកបន្ថ្រមថារាជរដ្ឋាភបិាល

កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរ-
ទ្រសនងិសហប្រតបិត្តកិារអន្តរ-
ជាតិ ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួង
មហាផ្ទ្រនងិក្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវពិភាក្រសាគា្នា ដើម្របី
សម្រចស្នើសុំជាគោលការណ៍
ទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉្រខងត្របូងជា-
មុនសិន ទើបអាចអនុវត្តនីតិវិធី
ស្នើសុំហរិញ្ញប្របទានពីរដ្ឋាភបិាល
កូរ៉្រដើម្របីដំណើរការសាងសង់។
នៅព្រលទាកទ់ងពីម្រសិលមញិ

អ្នកនាំពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌
លោកជនិមា៉ាលនីមនិធ្វើអតា្ថាធ-ិ
ប្របាយជុវំញិគម្រងន្រះទ្រដោយ

លោកប្រប់ថា មិនទាន់ទទួល-
បានដំណឹងពីការបង្កើតឱ្រយមាន
មជ្រឈមណ្ឌលកោសល្រយវចិយ័ន្រះ
នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។
ចំណ្រកលោកខៀវសភ័ុគអ្នក-

នាំពាក្រយក្រសួងមហាផ្ទ្រ និង
លោកកុយគួង អ្នកនាំពាក្រយ
ក្រសងួការបរទ្រសនងិសហប្រត-ិ
បត្តិការអន្តរជាតិ ពីម្រសិលមិញ
មិនអាចទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់
បន្ថ្រមជុំវិញគម្រងន្រះទ្រ។
ប៉ុន្ដ្របើតាមលោកឡុងឌីម៉ង់

ឱ្រយដឹងដ្ររថានៅក្នុងអំឡុងពាក់-
កណា្ដាលខ្រតលុាឆ្នា២ំ០២០ខង-
មខុន្រះលោកនងឹដកឹនាំសហការី
ចុះទៅធ្វើទស្រសនកិច្ចសិក្រសានៅ
មជ្រឈមណ្ឌលកោសល្រយវចិយ័របស់
កូរ៉្រផ្ទាល់ ដើម្របីសិក្រសាលម្អិតពី
គម្រងន្រះ និងដក់របាយ-
ការណ៍ជូនថា្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា។
លោកឡងុឌីម៉ង់និងសហការី

កាលពីថ្ង្រទី២៩ ខ្រកញ្ញាបាន-
ទទលួជបួពភិាក្រសាការងរជាមយួ
ថា្នាក់ដកឹនាំសម្ពន័្ធផ្ន្រកច្របាប់ដ្រល
ដឹកនាំដោយលោកJoongSeok
SEO អតីតប្រធានមជ្រឈមណ្ឌល
ស្រវជ្រវនងិកោសល្រយវចិយ័លើ
បទឧក្រិដ្ឋគ្រប់ប្រភ្រទន្រក្រសួង

មហាផ្ទ្រនងិសវុត្ថភិាពន្រប្រទ្រស
កូរ៉្រនៅសា្នាក់ការសា្ថានទូតកម្ពុជា
ប្រចាំកូរ៉្រខងត្របូង។
កចិ្ចប្រជុបំានពភិាក្រសាលើកចិ្ច-

សហប្រតិបត្តិការយោគយល់
គា្នា និងការចូលរួមជួយអភិវឌ្រឍ
មជ្រឈមណ្ឌលស្រវជ្រវនងិកោ-
សល្រយវិច័យលើបទឧក្រិដ្ឋនៅ
កម្ពុជា ដ្រលប្រទ្រសកូរ៉្រកំពុង
មានសមត្ថភាពខ្ពស់និងជឿន-
លឿនលើវសិយ័ន្រះស្របព្រល
ដ្រលកម្ពជុាកពំងុមានតម្រវូការ
អភិវឌ្រឍន៍កិច្ចការន្រះឱ្រយបានល្អ
ប្រសើរ។
លោកអំសអំាតប្រធានផ្ន្រក

ឃា្លាំមើល និងការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រសន្រអង្គការ(LICAD-
HO)បា នថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថា
តាមការសង្ក្រតរបស់លោក គឺ
ព្រះរាជអាជា្ញានងិចៅក្រមត្រងត្រ
ពឹងផ្អ្រកទៅលើកំណត់ហ្រតុឬ
របាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ច
នគរបាលជំនាញកោសល្រយ-
វិច័យដោយមិនបានស្រវជ្រវ
និងធ្វើកោសល្រយវិច័យឱ្រយលម្អិត
បន្ថ្រមលើន្រះទ្រ។ ន្រះជាផ្ន្រក
១ក្នុងការធ្វើកំណ្រទម្រង់ប្រព័ន្ធ
តុលាការដ្ររព្រះបច្ចុប្របន្នមិន
ទានម់ានចៅក្រមឬព្រះរាជអាជា្ញា
ចុះធ្វើកោសល្រយវចិយ័លើសណំុ-ំ
រឿងបទឧក្រិដ្ឋនៅឡើយ។
លោកសំអាតបា នបញ្ជាក់ថា៖

«ខ្ញុំគាំទ្រឱ្រយមានមជ្រឈមណ្ឌល
ន្រះ ព្រះវជាកំណ្រទម្រង់
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្មីមួយ។អ្វីដ្រល
សំខន់១ទៀតគឺយើងចង់ឱ្រយ
មានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្រយ
ដ្រលពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្ត
តាមរយៈការធ្វើកោសល្រយវិច័យ
ភ័ស្ដុតាងនិងការវិនិច្ឆ័យផ្អ្រក
តាមច្របាប់»៕

អាជ្ញាធររុះរើតង់ និងឃាត់ខ្លនួពលរដ្ឋរយៈព្រលខ្លរីឿងតវ៉ាទំនាស់ដីមុខសាលាខ្រត្ត

កូរ៉្រ ខាងត្របូង  គ្រង បង្កើត មជ្រឈមណ្ឌល កោសល្រយវិច័យ១ 
នៅ កម្ពជុ  ដើម្របី បណ្តះុបណ្តាល ចៅក្រម  ព្រះរាជ អាជ្ញា

ជំនួបរវាងភាគីកូរ៉េ និងឯកអគ្គរាជទូតកម្ពជុាពីថ្ងេទី២៩ កញ្ញា។ រូបថតសហការី

ពលរដ្ឋ ពេលបោះតង់តវា៉ានៅមុខសាលាខេត្តពីថ្ងេ២៨ កញ្ញា។រូបសហការី



តពីទំព័រ៤...កាន់ថ្នាក់លើនិង
សន្យាផ្ដល់ដំណឹងអំពីការដោះ-
ស្យមកវិញក្នុងរយៈព្ល
២ខ្ទៀត។
អ្នកស្ីពៅបញ្ជាក់ថក្ុម

ពលរដ្ឋបានសំុឱ្យអភិបាលខ្ត្ត
ធ្វើកចិ្ចសនយ្ាជាលាយលក្ខណ-៍
អក្សរនិងបោះត្បុ៉ន្តល្ោកស្ី
មិថុនាភូថងបានបដិស្ធ។
អ្នកសី្ថ៖«បើគាត់សន្យាថ

កាត់ឆ្វៀលដីឱ្យខ្ញុំ គឺគាត់ធ្វើ
លខិតិលាយលក្ខណអ៍កស្រឱយ្ខ្ញុំមក
ប៉ុន្ត្គាត់ថគឺអត់ធ្វើលិខិតជា
លាយលក្ខណអ៍កស្រឱយ្ទ្។អ៊ចីឹង!
ពួកគាត់បានសន្យាខ្យល់ជាមួយ
ពួកខ្ញុំអស១់២ឆ្នាំហើយបានធ្វើ
ឱ្យពួកខ្ញុំរងទុក្ខវ្ទនារហូត»។
ពលរដ្ឋទាងំន្ះបានអះអាង

ថនឹងបន្តតវ៉ានៅខាងមុខសាលា-
ខ្ត្តទៀត ថ្វីបើពលរដ្ឋ៤នាក់
ដ្លសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនួតូ្វបាន
ដោះល្ងវិញហើយក្ដី។
ស្នងការខត្្តកោះកងុលោក

គង់មនោបានបញ្ជាក់ថពល-
រដ្ឋទាងំ៤នាក់គឺត្វូបានសមត្ថ-
កិច្ចអញ្ជើញឱ្យមកអធិការដ្ឋាន-
ក្ុងដើម្បីសុំឱ្យពួកគាត់ឈប់
បោះតង់នៅខាងមុខសាលាខ្ត្ត
ទៀតដើមប្ីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់
ឱយ្មានសោភណភាពឡើងវញិ។
លោកថ៖«(ការបន្តការតវ៉ា)
កុំឱ្យត្បោះតង់ខូចសោភណ-
ភាពទីក្ុងនិងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់
តំបន់ទ្សចរណ៍»។
ចំណ្កលោកសុខ សុទ្ធី

អភិបាលរងខ្ត្តកោះកុងបាន
បញ្ជាក់ថអាជា្ញាធរមិនបាន
គ្ចវ្ះមិនដោះស្យដូច
ពលរដ្ឋអះអាងឡើយ។
លោកថ៖«រឿងន្ះគឺផុតពី-

ដ្នសមត្ថកិច្ចថ្នាកខ់្ត្តហើយ
ចូលដលដ់្នសមត្ថកចិ្ចអាជា្ញា-
ធរជាតិដោះស្យដីធ្លីហើយ
ខាងគណៈកម្មការជាតិដោះ-
ស្យវិវទដីធ្លនីោះគឺគាត់កំពុង
ត្សិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណ-
ពលរដ្ឋឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បី
ធ្វើការសម្ចថតើគួរធ្វើដូច-
ម្ដ្ចហើយខ្ត្តជម្បជូនគាត់
គដឺូចជាគ្បព់្លវ្លាគឺមាន
ព័ត៌មានយ៉ាងម្៉ចបានធ្វើបច្ច-ុ
ប្បន្នភាពជូនគាត់ទាំងអស់»។
លោកថោងច័ន្ទតារាអ្នក-

សម្បសម្លួសមាគមអាដ-
ហុកខ្ត្តកោះកុងបានលើកឡើង
ថការឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋជាសកម្ម-
ភាពគំរាមកំហ្ងឱ្យឈប់មក
តវ៉ាទៀតនៅមុខសាលាខ្ត្ត។
លោកថ៖«ពួកគាត់ទំាងហ្នងឹ

គមឺកតាមដនការដក់ញត្តដិោយ
ខ្ត្តមិនឆ្លើយនិងច្ះត្សន្យា
ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយដល់
ថ្ង្សន្យាគឺពួកគាត់បានមកសា-
លាខ្ត្តតាមការសន្យា»៕

ឃុត សុភចរិយា

ភ្នពំេញៈក្សួងសាធរណការនិងដឹក-
ជញ្ជូនកាលពីម្សិលមិញបានបើកឲ្យ
ដំណើរការជាផ្លូវការនូវ«ប្ព័ន្ធស្វ័យ-
ប្វត្តិកម្មផ្ទរ្កម្មសិទ្ធិយនជំនិះនិងមណ្ឌល
ផ្តល់សវ្សាធរណៈ»ថ្មមីួយទៀតនៅ
ក្នងុផស្ារទនំើបជបីម៉ងុណរូ៉មូល៉ជាន់ទី
៣ស្ថតិនៅមហាវិថីព្ះនរោត្តមក្នងុ
សង្កាត់បឹងក្ងកងទី១ខណ្ឌចំការមន។
យោងតាមបទបង្ហាញរបស់លោក

ហា៊ាងសុទា្ធាយុត្តិប្ធននាយកដ្ឋានព័ត៌-
មានវិទ្យានិងទំនាក់ទំនងសាធរណៈ
នៅក្នុងពិធីនោះការបើកឲ្យដំណើរការ
ជាផ្លវូការបព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តិកម្មផ្ទ្រកម្ម-
សិទ្ធិយនជំនិះនិងមណ្ឌលផ្តល់ស្វ
សាធរណៈថ្មីន្ះគឺដើម្បីជួយសម្ួល
និងពន្លឿនការផ្តល់ស្វកម្មសាធ-
រណៈជូនប្ជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់ត្មាន
តមា្លាភាពប្សិទ្ធភាពនិងគុណភាព។
លោកថ្ល្ងថ៖ «ប្ព័ន្ធស្វ័យប្វត្តិ-

កម្មផ្ទ្រកម្មសិទ្ធិយនជំនិះថ្មន្ីះជានីតិ-
វិធីរួមគា្នារវងក្សួងសាធរណការនិង
ដឹកជញ្ជូន ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាន
ពន្ធដរន្ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ-
វត្ថដ្ុលអនុញ្ញាតឲ្យប្ជាពលរដ្ឋដក់-

ពាក្យស្នើសុំផ្ទ្រកម្មសិទ្ធិយនជំនិះនិង
បង់ពន្ធប្ថប់ត្ក្នុងព្លត្មួយ
តាមរយៈគ្ហទំព័រ vehicle.mpwt.
gov.khឬទៅកាន់ទីតាំងផ្តល់ស្វ
ដ្លកំណត់ដោយក្សួងសាធរណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូន»។
នៅក្នុងឱកាសនោះដ្រលោកក្ន

សម្បត្តិ អគ្គនាយករងន្អគ្គនាយក-
ដ្ឋានពន្ធដរន្ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ល្ងថការដក់ឲ្យដំណើរ-
ការជាផ្លវូការបព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តិកម្មផ្ទរ្-
កម្មសទិ្ធិយនជនំិះថ្មីន្ះគជឺាជហំានថ្មី
មយួទៀតរបស់រដ្ឋបាលសាធរណៈដ្ល
ទាមទារការខិតខំប្ងឹបង្លះបង់នងិ
ប្ដ្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការសម្ចបាន
សមិទ្ធផលមួយន្ះ។
សមិទ្ធផលន្ះនឹងផ្ដល់ភាពងយ-

ស្ួលឆប់រហ័សនិងសុវត្ថិភាពដល់
ប្ជាពលរដ្ឋដ្លជាអ្នកទទួលស្វ
សាធរណៈហើយកជ៏ាការផ្ដល់ឱកាស
ដល់សា្ថាប័នទាំង២គឺក្សួងសាធ-
រណការនិងដឹកជញ្ជនូនិងក្សួងស្ដ្ឋ-
កចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុអាចផ្លាស់ប្ដរូពត័៌មាន
គា្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគ្ប់គ្ងទិន្នន័យ
និងការធ្វើបច្ចប្ុបន្នភាពរបស់មា្ចាស់យន-
ជំនិះទាំងអស់ចៀសវងការឆបោកឬ

ការក្លង្បន្លំណមួយពីជនខិលខូចក្នងុ-
ន័យធនាបាននូវសុវត្ថិភាពសង្គម។
លោកបានបញ្ជាក់ថ៖ «ការចូលរួម

ប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធថ្មីន្ះដោយប្ជាពលរដ្ឋ
នឹងជាកាតាលីករដ៏សំខាន់ក្នងុការធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មានការពង្ឹងនូវវប្បធម៌
បង់ពន្ធនិងការចូលរួមចំណ្កក្នងុការ-
អភិវឌ្ឍប្ទ្សជាតិតាមរយៈបង់ពន្ធ
ជូនរដ្ឋ»។
នៅក្នុងឱកាសនោះលោកទ្សរដ្ឋ-

មន្្តីសុ៊នចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្ក្ីសួងសាធ-
រណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ថ្ល្ងដ្រថ
បព្ន័្ធស្វយ័បវ្ត្តិកម្មផ្ទរ្កម្មសទិ្ធិយន-
ជំនិះន្ះ នឹងផ្តល់ភាពងយសួ្ល
លើការងរគ្ប់គ្ងយនជំនិះគ្ប់
ប្ភ្ទនៅកម្ពុជានិងការផ្តល់កម្មសិទ្ធិ
ស្បច្បាប់ជូនមា្ចាស់យនជំនិះព្ម-
ទំាងរួមចំណ្កក្នងុការប្មូលប្ក់ពន្ធ-
អាករធនាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់-
ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងទប់សា្កាត់ការ-
ក្ល្ងបន្លំផ្ស្ងៗឲ្យមានប្សិទ្ធភាព។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«តាមរយៈកំណ្-

ទម្ង់តាមប្ព័ន្ធបច្ច្កវិទ្យាឌីជីថល
បជ្ាពលរដ្ឋនងឹកាន់ត្មានភាពងយ-
សួ្ល និងអាចមកទទួលស្វសាធ-
រណៈប្កបដោយតមា្លាភាពប្សិទ្ធ-

ភាពនិងគណន្យ្យភាព»។
ទន្ទមឹជាមយួគា្នាន្ះលោកចាន់ថលុ

ក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ណ្នំាដល់
ប្ជាពលរដ្ឋដ្លទិញ-លក់យនយន្ត
បានចុះបញ្ជីរួចប៉ុន្ត្ពុំទាន់បានធ្វើការ
ផ្ទ្រកម្មសិទ្ធិយនយន្តត្ូវប្ញាប់មក
ធ្វើការផ្ទ្រកម្មសិទ្ធិយនយន្តនៅ
មណ្ឌលផ្តល់ស្វសាធរណៈថ្មីន្ះ
ដើម្បីកាន់កាប់យនយន្តរបស់ខ្លនួឲ្យ
បានតឹ្មតូ្វតាមច្បាប់ និងរួចផុតពីកា-
តព្វកិច្ចទទួលខុសត្ូវចំពោះមុខច្បាប់
ដូចជាករណីរថយន្តបង្កគ្ះថ្នាក់ចរា-
ចរណ៍ឬរថយន្តប្ពឹ្ត្តបទល្មើសផ្ស្ងៗ
ជាដើម។
យោងតាមទិន្នន័យក្នងុវិស័យដឹក-

ជញ្ជូនដល្ត្វូបានបង្ហាញនៅក្នងុពធិី
កាលពីមស្លិមញិដោយលោកឈួនវ៉ន់
អគ្គនាយកន្អគ្គនាយកដ្ឋានដកឹជញ្ជនូ
ផ្លវូគោកន្ក្សួងសាធរណការយន-
យន្តដ្លបានចុះបញ្ជីតំាងពីឆ្នាំ១៩៩០
រហូតដល់ខ្សីហាឆ្នាំ២០២០សរុបមាន
ចំនួន៥៧១៨៦៥០គ្ឿងក្នុងនោះ
ទោចក្យនយន្តមានចំនួន៤៨៦៥-
៣៩៦គ្ឿង រថយន្តធុនស្លមាន
៥៩៥៦៤០គ្ឿងនិងរថយន្តធុនធ្ងន់
មានចំនួន២៥៧៦១៤គ្ឿង៕

ក្រសួងសាធារណការបើកឲ្រយដំណើរការប្រព័ន្ធស្វយ័ប្រវត្តកិម្មផ្ទ្ររកម្មសិទ្ធយិានជំនិះថ្មីមួយទៀត

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ ក្សួងអប់រំយុវជន
នងិកឡីាតាមរយៈកចិ្ចសហការ
ជាមួយអង្គការ JICAជប៉ុន
ក្យពីការអនុវត្ដជោគជ័យ
លើកម្មវិធីបង្ៀន Think!
Think! តាមអនឡាញដ្ល
បានអនុវត្ដសាកល្បងតាំងពី
ឆ្នា២ំ០១៨មកនោះនឹងបន្តការ-
បង្ៀនន្ះរយៈព្ល៣ឆ្នាំទៀត
២០២០-២០២២ដល់សាលា-
រៀនចំនួន៨ក្នុងខ្ត្ដសៀមរាប
កំពង់ចាមកណ្ដាលសា្វាយរៀង
និងខ្ត្ដព្វ្ង។
ន្ះបើយោងតាមលោកសខុ

ថ ប្ធននាយកដ្ឋានបច្ច្ក-
វទិយ្ាពត័៌មានន្ក្សួងអបរ់ំបាន
ថ្ល្ងក្នុងព្លប្កាសលទ្ធផល
តី្មាសទី១ន្ការស្ទង់មតិផ្ទៀង-
ផ្ទាត់អំពីការប្ើប្ស់កម្មវិធី
Think!Think!កម្គមង្
របស់ JICAនិងការចុះហត្ថ-
លខ្ាភាពជាដគ្ូរវងក្មុហ៊នុ
KOOMPI និងកុ្មហុ៊នThink!
Think!កាលពីថ្ង្ទី២៩ខ្
កញ្ញានៅរាជធនីភ្នំព្ញ។
លោកថ្ល្ងថក្យពីការ-

អនុវត្ដសាកល្បងនាព្លកន្លង-
មកន្កម្មវិធីសិក្សាតាមអនឡាញ
កម្មវិធីThink! Think!គឺ
ទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ
ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តពងី្ក

កម្មវិធីសិក្សាន្ះឱ្យបានគ្ប់
ខ្ត្ដទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជា។
លោកថ្ល្ងថ៖ «តាមរយៈ

ក្ុមហ៊ុនThink!Think!និង
KOOMPIបានសហការគា្នាន្ះគឺ
ចូលរួមជួយដល់វិស័យអប់រំនៅ
កម្ពុជាហើយនឹងអាចនាំមកនូវ
ការសក្ិសាតាមបប្ឌីជីថលន្ះ
រឹតត្ល្អប្សើរថ្មទៀត។
ក្សួងអប់រំគាំទ្ចំពោះកិច្ច-
សហប្តិបត្ដិការនិងការចាប់-
ផ្ដើមចំពោះក្ុមហ៊ុនក្នុងស្ុក
ដ្លបានជួយដល់វិស័យអប់រំ
ប្បន្ះ»។
លោកបន្តថ៖«យើងនឹងធ្វើ

ការពង្ីកបន្ថ្មតាមរយៈកិច្ច-
សហប្តិបត្ដិការន្ះ។ក្ុម-

ហ៊ុន Think! Think!និង
KOOMPIនងឹបឹ្ងបង្គតិបន្ត
ដើម្បីដក់កម្មវិធីបង្ៀនThink!
Think!ឱយ្បានគ្ប់សាលារៀន
នៅទូទាំងប្ទ្ស»។
លោកសខុថអពំាវនាវដល់

សហគមន៍នងិអាណពយ្ាបាល
នៅតាមបណ្ដាខត្្ដចលូរមួជយួ
ដល់សាលារៀនព្ះការបពំាក់
សមា្ភារបច្ច្កវិទ្យាដើម្បីឱ្យមាន
ការសកិស្ាតាមបប្ឌជីថីលន្ះ
គឺតូ្វការការវនិយិោគមយួចនំនួ
ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពី
អាណពយ្ាបាលនងិឪពកុមា្ដាយ
សិស្សទាំងអស់។
ក្សួងអប់រំ និងអង្គការ

JICAកាលពីថ្ង្ទី២៩ខ្កញ្ញា

បានប្កាសប្ើប្ស់បច្ច្ក-
វទិយ្ាថ្មីចំននួ២Think!Think!
និងKOOMPIដើម្បីជំរុញដល់
ការសិក្សាតាមអនឡាញដល់
សិស្សានុសិស្ស។
សច្ក្ដីប្កាសពត័៌មានស្ដីពី

ការប្កាសប្ើប្ស់បច្ច្ក-
វិទ្យាថ្មីទំាង២បានឱ្យដឹងថកម្ម-
វិធី Think! Think!ដ្លជា
កម្មវិធីរៀនតាមប្ព័ន្ធអ្ឡិច-
ត្ូនិកល្ខ១ របស់ជប៉ុន នឹង
កា្លាយជាកម្មវិធីដំឡើងដំបូងគ្
នៅក្នុងកុំព្យូរទ័រយួរដ្KOOM-
PIម៉ូដ្លថ្មីE11ដល្ត្វូបាន
រចនាឡើងជាមយួនងឹការសកិស្ា
សមប្់សសិស្នងិផ្តល់ជនូទាងំ
ជម្ើសទាំងការឧបត្ថម្ភ និង
តម្ល្សមរមយ្បផំតុដើមបី្ជាការ-
ផ្តួចផ្តើមដល់ការសិក្សារបស់
សិស្សទាំងអស់។
លោកថុលរិទ្ធីនាយកប្តិ-

បត្តិក្ុមហ៊ុន KOOMPIបាន
ថ្ល្ងថ៖«អ្នករាល់គា្នាអាចមាន
លទ្ធភាពទញិកុពំយ្ូទរ័របស់យើង
ក្នុងតម្ល្សមរម្យ។យើងបង្កើត
ឱកាសស្មើគា្នាសម្ប់អ្នករាល់-
គា្នាដើម្បីទទួលបានការអប់រំល្អ-
បំផុត»។
លោក ដយគិ វ៉ាតាណប៊ិ

អគ្គនាយកក្ុមហ៊ុន Think!
Think!បានថ្ល្ងថ៖ «ឥឡូវ
ន្ះយើងមានThink!Think!
ជាក្មុហ៊នុsoftwareដល្ល្អ

បផំតុមកពីបទ្ស្ជប៉នុសហ-
ការរួមគា្នាផ្តល់នូវផលិតផលថ្មីន្
KOOMPIOS ដ្លអាចប្ើ-
ប្ស់កម្មវិធីThink!Think!»។
លោកសី្ណៅកូអីុដិតំណង

អង្គការ JICA បានថ្ល្ងថ៖
«គមង្របស់Think!Think!
បានជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានយ៉ាង-
ខា្លាំងដល់សង្គមកម្ពុជាហើយ
ទីសា្នាក់ការធំរបស់JICAក៏យក-
ចតិ្តទកុដក់ខា្លាងំចពំោះគមង្
ន្ះដ្រ»។លោកស្ីបន្តថ
តាមរយៈគមង្ន្ះអាចជរំុញ
លើកទកឹចតិ្តសសិស្ឱយ្សកិស្ានៅ
ផ្ទះក្នងុអំឡុងព្លវិបត្ដិកូវីដ១៩។
អង្គការJICAបានសហការ
ជាមួយMoYESដើម្បីផ្តល់ជូន
ម្រៀន Think!Think! តាម
អីុនធឺណិតនិងហ្វ្សប៊ុករបស់
ក្សួងអប់រំហើយក៏ត្ូវបាន
ផ្សព្វផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍-
ជាតិផងដ្រ។
បើតាមលោកស្ីណៅកូអុដីិ

Think! Think!ជាកម្មវិធី
សិក្សាដ៏ល្អ ជួយបង្កើន IQ
ជនំយួដល់ការគតិបានសុីជម្
និងបំណិនផ្ន្កសង្គមរបស់
កុមារ។ ជាពិស្សក្នុងអំឡុង-
ព្លដ្លកម្ពុជាកំពុងប្ឈម
មុខនឹងជំងឺកូវីដ១៩កុមារអាច
រីករាយក្នុងការសិក្សាកម្មវិធីន្ះ
ដោយខ្លួនឯងជាមួយសមាជិក
គ្ួសារនៅតាមផ្ទះ៕

ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ក្រសួងអប់រំសហការជាមួយJICAបន្តកម្មវិធីបង្រៀនThink!Think!៣ឆ្នាំទៀត

ពិធី ចុះ ហត្ថ លេខា រវាង កេសួង អប់ រំ  និង  JICA ពី ថ្ងេ ២៩ កញ្ញា ។ រូបថតJICA

អាជា្ញាធររុះរើ...



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           
បេ � ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុបេ � ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  

សូ វិស ល
អនុបេ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន

ផ ក់ ស� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច្ច  
រា៉ា ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
�ៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រីនិពន�    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា៉ា 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
�ុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

បេ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

សួន  ស វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
ជៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
�ៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
បេ � ន�េក� យ� សេតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ � ន�េក� យ� សេត

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

បេ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេ�
 ញុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
បេ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង�  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្នំ ពេញៈ  លោក  ហ៊ុន   សៃន  
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីនៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ 
កម្ពុជា  ថ្លៃង សុន្ទរ ក ថា ទៅ កាន់   
កិច្ច បៃជុំ បៃមុខ រដ្ឋាភិ បាល ស្តីពី 
«ហិរញ្ញ បៃប ទាន របៀប វារៈ ការ- 
អភ ិវឌៃឍ បៃកប ដោយ ចរី ភាព  ឆ្នា ំ
២០៣០  ក្នងុ កា លៈ ទៃសៈ កូ វីដ១៩  
នងិ ពៃល ខាង មខុ »  ដោយ បាន 
បញ្ជាក់   ពី ការ រួម ចំណៃក ជា- 
មួយ ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍ ពាក់ ព័ន្ធ ទំាង-  
អស ់ ទាងំ ទ្វៃភាគ ី នងិ ពហភុា គ ី 
ក្នុង កិច្ច បៃឹង បៃង ស្តារ ស្ថាន- 
ភាព សង្គម - សៃដ្ឋ កចិ្ច  នងិ លើក- 
ស្ទយួ នូវ វិបុល ភាព សមៃប់ ទំាង-  
អស់ គ្នា  បនា្ទាប់ ពី មើល ឃើញ 
ការ បៃ កាន់ យក គោល ការណ៍ 
គំ ពារ និយម ជៃលុ របស់ បៃ ទៃស 
មហា អំ ណាច មួយ ចំនួន  កៃយ  
វិបត្តិ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ថ្លៃង 
 ថា ៖ « កម្ពុជា បន្តគំ ទៃ យ៉ាង 
មោះមុត លើ តួ នាទី របស់ អង្គការ 

សហ បៃ ជា ជាតិ  ពៃម ទាំង សូម 
លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ អង្គ ការ សហ- 
បៃ ជា ជាត ិ ឱៃយ បន្ត ប ំពៃញ តនួា ទ ី
របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ គំ ទៃ ដល់ រដ្ឋ 
ជា សមា ជិក ទំាង អស់  ជា ពិ សៃស 
ដល ់បៃ ទៃស ក ំពងុ អភ ិវឌៃឍន ៍» ។   
« ខ្ញុំ ជឿ ជាក់ ថា  កិច្ច បៃឹង បៃង 
នងិ កចិ្ច សហ ការ គ្នា  ដៃល កាន-់ 

តៃ មា ន ភាព បៃ ទាក ់កៃឡា ស្អតិ- 
ល្មួត  និង ឆ្លើយ តប គ្នា ទៅ វិញ- 
ទៅ មក កាន់ តៃ ខ្ពស់ នឹ ង ជួយ ឱៃយ 
យើង អាច សមៃច បាន នូវ ចក្ខ-ុ 
វិ ស័យ នៃ ការ អភិ វឌៃឍ បៃកប- 
ដោយ ចីរ ភាព   ជាក់ ជា មិន ខាន   
ទោះ ជា អាច តៃូវ បៃ ឈម នឹង 
ការ ពនៃយា រពៃល ខ្លះ ក៏ ដោយ » ។ 

 ការ បង្ហាញ ជ ំហរ របស ់កម្ពជុា 
ក្នុង ការ ចូល រួម ចំ ណៃក ជា មួយ 
ដៃគូ អភិ វឌៃឍន៍ ទាំង ទ្វៃភាគី  និង 
ពហុភា គី  នៅ ក្នុង របៀប វា រៈ នៃ 
កិច្ច បៃ ជុំនៃះ  ដោយ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីបាន មើល ឃើញ  
ការ ថម ថយ នៃ កិច្ច បៃឹង បៃង 
របស ់បៃ ទៃស នមីយួៗ  ឈរ លើ 
ភាព ចាំ បាច់ ក្នុង ការ បង្វៃ រ ទិស- 
ដៅ អាទ ិភាព គោល នយោ បាយ 
និង ធន ធាន  ដើមៃបី បៃ យុទ្ធ បៃ- 
ឆំង នឹង ជំ ងឺ កូវីដ ១៩ ។ 

លោក   ហ៊ុន   សៃន  ថ្លៃង ថា ៖  
« ការ កើន ឡើង នូវ ការ បៃ កាន់ 
យក គោល ការណ ៍គ ំពារ នយិម- 
ជៃុល របស់ បៃ ទៃស មហា អំ- 
ណាច មយួ ច ំននួ   ដៃល ក ំពងុ តៃ 
បំ ផ្លាញ បៃ ព័ន្ធ ពហុភា គី និយម  
សកល ភាវបូ ន ីយ ក ម្ម  នងិ កៃប- 
ខ័ណ្ឌ នៃ កិច្ច សហ ការ ជា អន្តរ- 
ជាតិ ផៃសៃង ទៀត   ហើយ ក៏ ជា ដំ- 
ណើរ បញ្ចៃស់ ទិស នៃ កិច្ច បៃឹង- 
បៃង សំ ដៅ សមៃច ឱៃយបាន នូវ 
របៀប វារៈ ឆ្នាំ ២០ ៣០ » ។ 

 លោក  ឡៅ ម៉ុង ហៃ  អ្នក- 
វិភាគ នយោ បាយ  បាន ឱៃយ ដឹង 
ថា  អ្វី ដៃល រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា  
តៃូ វតៃ ខ្នះខ្នៃង  គឺ គួរ ស្វៃ ងរក ជំ- 
នួយ  ហិរញ្ញ បៃប ទាន ពី ធនា គរ 
អភ ិវឌៃឍន ៍អន្តរ ជាត ិ  នងិ បៃទៃស 
នៅ ក្នងុ តបំន ់ឱៃយ បាន ចៃើន បផំតុ  
ដើមៃបី យក មក ធ្វើការ អភិ វឌៃឍ បៃ-  
ទៃស  ឱៃយ បៃ កា្លាយ ទៅ បៃ ទៃស 
អភិ វឌៃឍន៍ នៅ ក្នុង តំបន់ ។ 

 លោក   ឡៅ  មុ៉ងហៃ បាន អះ-  
អាង ថា  ដើមៃបី ឱៃយ បៃទៃស ១ 
នៃះ ទៅជា បៃទៃស អភិ វឌៃឍន៍  គឺ 
គមៃង   កសង មូល ដ្ឋាន នៃ   
ផលិត ផល សមៃច សមៃប់ នំា - 
ចៃញ ទៅ លក់ នៅ ទីផៃសារ កៃ- 
បៃទៃស  រួម មាន ការ កសង 
ហៃដ្ឋារ ច នា សម្ពន័្ធ សមៃប់ ទាក់-  
ទាញ និង ទៃទៃង់ វិនិ យោគ ទុន 
ក្នុង វិស័យ សិបៃប កម្ម  និង ឧសៃសា - 
ហ កម្ម កៃច្នៃ  ឱៃយ ផលិត ទំនិញ 
មាន គុណ ភាព  និង តម្លៃ ដៃល 
អាច បៃកួត បៃ ជៃង នៅ ទីផៃសារ 
កៃ បៃ ទៃស បាន ៕   

តពីទំព័រ ១... ស្ថាពរ កាល ពី 
ថ្ងៃទី ១០  ខៃ មិថុនា  ឆ្នា ំ២០ ២០ នៃះ ។ 

 យោង តាម សៃច ក្ដី បៃកាស 
 ព័ត៌ មាន របស់ កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី  
បាន ឱៃយ ដឹង ថា  ការ រៀប ចំ បៃង- 
ចៃក ដី សមៃប ទា ន សង្គម កិច្ច ជូន 
ដល់ បៃ ជាព លរ ដ្ឋ  ស រុប ទាំង   
១៣៨២ គៃួសរ នៃះ  គឺ សៃប 
តាម នីតិ វិ ធី សមៃប ទា ន ដី សង្គម- 
កិច្ច និង លិខិត បទ ដ្ឋាន គតិ យុត្ត 
នានា ដៃល មាន ជា ធរ មាន។   
ដូច្នៃះ  បាន សមៃច បញ្ចប់ ករណី 

ខាង លើ នៃះ ។   
ដោ យ ឡៃក បើ មាន ករណី តវា៉ា 

ទាម ទារ ដីធ្លី ថ្មីៗ ដោយ អះអាង 
ថា  សម ីខ្លនួ ជា កៃមុ ណា មយួ នៃ 
កៃមុ ទំាង ៣ខាង លើនៃះ   កៃ សួ ង   
និង ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ចាត់ ទុក ថា   
ជា ការ បង្កើត  វិវាទ ដីធ្លី ថ្មី  ដៃល 
នឹង មិន តៃូវ លើក យក មក ដោះ- 
សៃយ   និង តៃូវ ចា ត់ វិធា ន កា រ 
តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ យ៉ាង មុឺង មា៉ាត់ ។ 

 លោក   ហៃង   សថុា  អភិបាល- 
សៃុក ឆ្លូង  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ 

ថា  សំណុំ រឿង ទំ នាស់ ដីធ្លី នៅ 
សៃកុ ឆ្លងូ ទាងំ មលូ   តៃវូ បាន ដោះ- 
សៃយ បញ្ចប់ ជា ស្ថាពរ ហើយ   
ដោយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ កៃីកៃ ចំនួន  
៣ កៃុ ម រួម មាន   កៃុម  ៩៩៨ 
គៃសួរ ,   កៃមុ  ៣៥៣ គៃ ួស រ   នងិ 
កៃុម   ៣១ គៃួសរ     សុទ្ធ តៃ បាន 
ទទួល ដី ពី គណៈ កមា្មា ធិការ ដោះ- 
សៃយ ទំនាស់។ គណៈ កមា្មា ធិការ 
បាន ធ្វើ ការ សៃង់ ស្ថតិិ  ធ្វើ អត្ត- 
សញ្ញា ណ កម្ម ដី  និង សៃវ ជៃវ 
យ៉ាង ហ្មត់ ចត់ មុន ពៃល សមៃច 
វាស់ វៃង   ឬ កាត់ ដី បៃង ចៃក ពួក- 
គត។់   ប៉នុ្ដៃ ទន្ទមឹ ការ បៃង ចៃក ដ ី 
ក៏ មាន កៃុម មៃខៃយល់ ខិលខូច 
ញុះញង់ ឱៃយ ពល រដ្ឋ បន្ត កា រត វា៉ា   
យ ក ដី កន្លៃង ផៃសៃង ៗ  ទៀត   ដើ មៃបី 
យក ទៅ លក់ ។ 

 លោក   សុថា   បញ្ជាក់ ថា ៖  
« យើង បិទ បញ្ចប់ សំណុំ រឿង នៃះ 
ទាំង សៃុង  គឺ គ្មាន អ្នក តវា៉ា យក ដី 
ទៀត ទៃ  ប៉នុ្ដៃ បើ តវា៉ា  ក ៏យើង គ្មា ន 
ដី បៃង ចៃក ឱៃយ ទៀត ដៃរ។  ក្នុង 
ហ្នឹង  វា មាន អ្នក ដៃល មិន សូ វ 
សបៃបាយ ចតិ្ត ជា មយួ អាជា្ញា ធរ ដៃរ  
ពៃះ អ្នក ខ្លះ គត់ ចង់ បាន ដី ក ន្លៃង 
នៃះ  កន្លៃង នោះ   តាម ចិត្ត របស់ 
គត ់  ប៉នុ្ដៃ ក្នងុ នាម យើង អាជា្ញា ធរ  
មិន អាច ធ្វើ តាម ចិត្ត ពួក គត់ បាន ទៃ  
គឺ អ្វ ៗី  ធ្វើ ទៅ តា ម  នីតិ វិធី ចៃបាប់ » ។ 

 អ្នក សៃី   យស់   សៃអៃម   តំ- 
ណាង ពល រដ្ឋ កៃុម  ៣១ គៃួសរ 
បាន ឱៃយ ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  ពល រដ្ឋ   
២០ គៃួសរ ក្នុង ចំណោម ៣១ 
គៃួសរ បាន ទទួល ដី សមៃប ទាន 
សង្គម កចិ្ច ព ីរាជ រដ្ឋាភ ិបាល ចនំនួ   
២ ហិក តា ក្នុង ១គៃួសរ។  

ចំណៃក  ១១ គៃួសរ ទៀ ត   មិន 
ទាន់ បាន ទទួល ដី នៅ ឡើយ   
ដោយ អាជា្ញាធរ អះអាង ថា  ពួក- 
គត់ មិន មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ដី 
សមៃបទាន សង្គ ម កិ ច្ច ។ 

 អ្នក សៃ ីបញ្ជាក ់ថា ៖ « ខ្ញុ ំទទលួ- 
បាន ដ ី ២ហកិ តា ព ីអាជា្ញា ធរ   ប៉នុ្ដៃ 
ដ ីដៃល បាត់ ចំនួន  ៧ហិក តា  តៃ 
ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ ស បៃបា យ ចិ ត្ត  
ដៃរ   ពៃះ បាន ដី មកវិញ ខ្លះ។   
ចំ ណៃក ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង កៃុម ខ្ញុំ 
នៃះ  គឺមា ន   ១១ គៃសួរ មនិ ទាន ់
បាន ដី ទៃ  សូម អំពា វ នាវ ឱៃយ អា- 
ជា្ញា ធរ បន្ត ការ ដោះ សៃ យ  និង 
បៃង ចៃក ដី ជូន ពល រដ្ឋ ដៃល នៅ 
សៃស សល់ នៃះ  ពៃះ ពួក ខ្ញុំ 
កៃីកៃ ណាស់  គ្មាន ដី ធ្វើ ក សិ ក ម្ម 
ឬ រស់ នៅ ទៃ » ។ 

 អ្នក សៃ ី ឈនិ  សផុត   ពល រដ្ឋ 
ទំនាស់ ដីធ្លី រស់នៅ ឃុំ កំពង់ ដំរី  
សៃុក ឆ្លូង បាន និយយ ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  អ្ន ក សៃី នៅក្នុ ង ចំណោ ម  
ព ល រដ្ឋ ទំនាស់ ដីធ្លី នៅ ឃុំ កំពង់- 
ដំរី ដៃរ  ប៉ុន្ដៃ អ្នក សៃី នៅ មិន ទាន់ 
បាន ដី ពី អាជា្ញា ធរ  និង គណៈ កមា្មា ធិ- 
ការ ដោះ សៃយ ទំ នា ស់  ដីធ្លី នៃះ 
ទៃ។  កៃុម អ្នក សៃី មាន គ្នា ចំនួន   
២១ គៃួសរ  ប៉ុ ន្ដៃ អាជា្ញា ធរ បាន 
មើល រំលង កៃុម អ្នក សៃី  ខណៈ 
អ្នកសៃ ីបាន ដក់ ពា កៃយ បណ្ដងឹ ទៅ  
កៃសួង តំាង ពី ដើម ឆ្នាំ២០១៩។ 

 អ្នក សៃី បញ្ជាក់ ថា ៖ « ខ្ញុំ អត់ 
ទាន់ បាន ទទួល ដី ពី អាជា្ញាធរ ទៃ  
ហើយ ពួក ខ្ញុំ ចំនួន  ២១ គៃួសរ 
នៃះ  ក៏ ជា អ្នក រង គៃះ ដោ យ ស រ  
ដី ធ្លី ដៃរ។   ពួក ខ្ញុំ បាន ដក់ ពាកៃយ 
ទៅ កៃសួង រៀប ចំ ដៃន ដី តាំង ឆ្នាំ 

២០១៩  តៃ គ្មាន ដំណឹង អី្វ ពី 
កៃសួង ទៃ  ហើយ ពៃល បៃ ង ចៃ ក  
ដី នៃះ ក៏ អ៊ី ចឹង ដៃរ   អាជា្ញា ធរ មិន 
កាត់ ដី ឱៃយ ពួក ខ្ញុំ ទៃ  ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា   
មាន មូល ហៃតុ អ្វី ទៃ » ។ 

 ទោះ យ៉ាង ណា ក ៏ដោយ  លោក  
ធី ម  ហ៊ ន  មន្តៃី សមៃប សមៃួល 
ផ្នៃក សិទ្ធិ មនុសៃស នៃ សមា គម 
អាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ត កៃចៃះ បាន 
ថ្លៃង ដោយ ជំរុញ ឱៃយ អាជា្ញា ធរ 
សិកៃសា ឱៃយ បាន គៃប់ ជៃុ ង ជៃយ  
ពៃះ នៅ មា ន ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន 
ដៃល រស ់នៅ ក្នងុ ឃុ ំកពំង ់ដរំ ី  មនិ 
ទាន់ បាន ទទួល ការ ដោះ សៃយ 
ដី ជូ ន ពួក គត់ គៃប់ គ្នា នៅ ឡើយ ។ 

 លោក  ថ្លៃង ថា ៖  « ចំពោះ ការ - 
ពៃមាន ចាត់ វិធាន ការ នៃះ  គឺ ក្នុង 
ន័យ ចាត់ វិធាន ការ អ្នក ដៃល 
ទទួល បាន ដី ហើយ  តៃ ពួក គ ត់   
តវា៉ា ចង់ បាន ដី បន្ថៃម  អាហ្នឹង ខ្ញុំ 
គំ ទៃ។   ប៉ុន្ដៃ ករណី អ្នក ដៃល មិន 
ទាន់ ទទួល បាន ដី ផង  ហើយ 
អាជា្ញា ធរ ចៃញ សរ ពៃ មា ន  បៃប 
នៃះ  គឺ ខ្ញុំ មិន គំទៃ ទៃ។  អ៊ីចឹង   
អាជា្ញា ធរ តៃូវ តៃ សើរី សំណុំ រឿង 
ពួក គត់ មក ដោះ សៃយ ឡើង 
វិញ   មិន អាច ពៃមាន ចា ត់ វិធា ន- 
ការ ពួក គត់ ទៃ   គឺ បន្ត ដោះ សៃយ 
ជូន ពួក គត់ ទៀត » ។   កៃុម ហ៊ុន 
កា សូ ទី តរ បស់ រុសៃសីុ  បាន បណ្ដៃ ញ  
ពល រដ្ឋ មួយ ចំ នួន ចៃញ ពី ដី ខ្លួន 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០០៧។   បនា្ទាប់ មក  
កៃមុ ពលរដ្ឋ ទាងំ នោះ បាន ស្នើ សុ ំ
ដី សមៃប ទាន សង្គម កិច្ច ទៅ រដ្ឋាភិ បាល 
ហើ យ  រដ្ឋាភិ បាល បាន សមៃច 
ផ្ដល់ ដី សមៃប ទាន សង្គម កិច្ច នៅ 
ឃុំ កំពង់ ដំរី ជូន ពលរដ្ឋ ៕

លោកហុ៊នសែនគំាទែUNរួមចំណែកអភិវឌែឍកែយវិបត្តកូិវីដ១៩

លោក ហុ៊ន សេន  ក្នងុ កិច្ច បេជំុបេមុខ រដ្ឋាភិបាល។ រូបថត SPM

កែសួងរៀបចំដែនដីចែក...



BUSINESS

www.postkhmer.com

ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,320 17,400 17,400 17,320

2 GTI 3,630 3,630 3,630 3,630

3 PAS 14,200 14,200 14,200 13,860

4 PEPC 3,280 3,290 3,300 3,280

5 PPAP 11,660 11,700 11,700 11,500

6 PPSP 2,280 2,290 2,290 2,280

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

កាលបរិច្ឆេទ: ៣០ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ក្សួង អំពាវនាវ   កុ្មហុ៊នចូលរួម   
ពិព័រណ៍ បង្កើន សកម្មភាព  ស្ដ្ឋកិច្ចវិញ

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ  កេសងួ ពាណជិ្ជ កម្ម 
អំពាវ នាវ ឲេយ  កេុម ហ៊ុន ផលិត  
និង  កេុ ម វិនិយោ គិន  ក្នុង សេុក 
និង បរទេស ចូល រួម នៅ ក្នុង 
  « ពិព័រណ៍ ផលិត ផល ខ្មេរ   និង 
ទនំញិ នាចំេញ  នាចំលូ អន្តរជាត ិ 
លើកទ ី១៥ » នៅ ពេល ខាង មខុ  
សំដៅ លើក កម្ពស់ សកម្ម ភាព 
សេដ្ឋកចិ្ច  ដេលរង ផល ប៉ះពាល ់
យ៉ាង ខា្លាងំ ដោយសារ តេ  ការរីក - 
រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ ១៩។  

  សេច ក្ដ ីបេកាស បាន ព ីកេសងួ  
ពាណិជ្ជ កម្ម ដេល  ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  
ទទួល បាន កាល ពី ថ្ងេពុធបាន 
ឲេយ ដឹងថា   ពិព័រណ៍ ផលិត ផល 
ខ្មេរ   នងិ ទនំញិ នាចំេញ  នាចំលូ 
អន្តរជាតិ លើក ទី ១៥  នឹង តេវូ រៀប- 
ច ំឡើង ចាប ់ព ីថ្ងេទ ី១៥  ដល ់ ថ្ងេ 
ទី ១៨  ខេ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០  នៅ  មជេឈ - 
មណ្ឌល តាងំ ពពិរ័ណ ៍ នងិ សន្នបិាត  
កោះពេជេ  រាជធានី ភ្នំពេញ ។  

មន្ដេ ីមួយ រូបនេ កេសួង ពាណិជ្ជ - 
កម្ម ដេល បាន ស្នើ សុ ំមនិ បញ្ចេញ  
ឈ្មោះ   បានបេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  
ថា  ការ តាំងពិព័រណ៍ នេះ នឹង កេ - 
លម្អ សកម្មភាព  ពាណិជ្ជកម្ម  
អាជីវកម្ម និង ការ វិនិយោគ  ដេ ល 
បាន ថមថយ លេបឿន ដោ យ-   
សារ តេ   ផល ប៉ះពាល់ របស់ វីរុស- 
កូរ៉ូណា ។

បេភព នោះ បាន ថ្លេង ថា ៖ 
«  ពិត ហើយ  សកម្ម ភាព អាជីវកម្ម 
និង សេដ្ឋ កិច្ច របស់ យើង  បាន 
ថម ថយ លេបឿន ហើយ យើង  
ទទួល បាន  ការ ត្អូញ ត្អេរចេើន  ពី  
កេុមហ៊ុន  ផលិត  ក្នុង សេុក របស់ 
យើង ដោយសារ ពកួគេ មនិអាច 
លក់ ផលិត ផល  របស់ ពួកគេ  
ដចូ្នេះ ពពិរ័ណន៍េះ  នងឹ ជា វេទកិា 
ដ៏ សំខាន់  សមេប់ ពួកគេ »។ 

តាម សេចក្ត ីបេកាស កេមុហ៊នុ  
ដេលមាន បំណង ចូលរួម  តេវូ ចុះ- 
ឈ្មោះ  ឲេយ បាន មុនថ្ងេ ទី ១៥ ខេ វិច្ឆកិា  
ឆ្នាំ ២០២០   ជា កំណត់ ៕LA

ធូ វិរៈ 

 ភ្នំពៃញ : រដា្ឋា ភិបាល កម្ពុជា កំពុង 
សកិេសា លទ្ធ ភាព បង្កើត កចិ្ច ពេម ពេៀង- 
ពាណិជ្ជកម្ម សេរីទ្វេ ភាគី រវាង កម្ពុជា 
និង មុ៉ង ហ្គោ លី  ដេលជា ការ ខិត ខំ បេងឹ- 
បេង របស់ រដា្ឋា ភិបាល ក្នុងការ ធ្វើ 
ពិពិធកម្ម ទីផេសារ នៅក្នុង តំបន់  និង 
ពិភព លោក ក្នុង អំឡុង ពេល និង 
កេយ ពេលនេ  ការ រីក រាល ដាលជា 
សកល នេជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

មន្តេ ី អន្តរ កេសងួ  មក ព ីកេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច  
នងិ ហរិញ្ញ វត្ថ ុ កេសងួ កសកិម្ម រកុា្ខា បេមាញ ់ 
និង នេសាទ  កេសួង ការងារ  និង បណ្ដះុ-  
បណា្ដាល វិជា្ជា ជីវៈ  និង កេមុ បេកឹេសា  អភិវឌេឍន៍ - 
កម្ពុជា  បាន ជួប បេជុំ   នៅដើម សបា្តាហ៍ 
នេះ កេម កិច្ច សមេប សមេួល របស់ 
លោក  រាជ រា៉ា  រដ្ឋលេខាធិការ  កេសួង 

ពាណជិ្ជកម្ម ដើមេបី ពនិតិេយ លើ ទសេសន ទាន 
នេ ការ សកិេសា សេវ ជេវ ព ីលទ្ធ ភាព បង្កើត  
កិច្ច ពេម ពេៀង ពាណិជ្ជ  កម្ម សេរីនេះ។ 

លោក រាជ រា៉ា បាន លើក ឡើងថា 
កចិ្ច  បេជុ ំនេះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ  គោល បណំង 
ដើមេបី  ពិភាកេសា  និង បេមូល ធាតុ ចូល ពី 
សមាជិក  កេុម ការ ងារ អន្តរ កេសួង លើ 
ឯកសារ ទសេសន ទាន ដេល រៀប ច ំដោយ 
វទិេយាសា្ថាន  សេវ ជេវ សេដ្ឋ កចិ្ច សមេប ់
បណា្ដា បេទេស អាសុី អាគ្នេយ៍  និង 
អាសុី បូពា៌ា  (ERIA)។

លោក ថ្លេងថា៖ « យើង នឹង  ជំរុញ ឲេយ 
កេុម ការងារ បន្ត ខិត ខំបេឹ ងបេង ដើមេបី 
ឲេយ  ការ សកិេសាលទ្ធភាព បង្កើត កចិ្ច ពេម-
ពេៀង  ពាណិជ្ជក ម្ម សេរី នេះ ទទួល បាន 
ជោគ ជ័យ  ។ ខ្ញុំ  សងេឃឹម យ៉ាង មុត មាំ ថា 
កិច្ច បេជុំជា មួយ វិទេយា សា្ថាន  ERIA  នឹង 
ទទួល បាន លទ្ធផល ផ្លេ ផ្កា  »។ 

លោក ប៉េន សុវិជាតិ អ្នក នាំ ពាកេយ  
ឆ្លាស់ វេន នេ កេសួង ពាណិជ្ជកម្ម បេប់ 
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ កាលពីថ្ងេពុធ ថា  ការ- 
សិកេសា លទ្ធ ភាព  បង្កើត កិច្ច ពេម ពេៀង 
ពាណិជ្ជកម្ម   សេរីនេះ ដេល ជាវិធាន ការ - 
អនវុត្ត គោលនយោ  បាយ  នងិ យទុ្ធ សាស្តេ 
សមាហរណកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម របស់ 
កម្ពុជា  ដើមេបី ធ្វើ ពិពិធកម្ម  ទីផេសារនៅក្នុង 
តំបន់ និង ពិភព លោក ។ 

លោក បន្តថា សព្វ ថ្ងេ  កេសងួ ពាណជិ្ជ-
កម្ម កពំងុចរចា ពាណជិ្ជកម្ម ជាមយួ ករូ៉េ 
ខាង តេបងូ  នងិ  កពំងុ រៀប ច ំសកិេសា លទ្ធភាព 
បង្កើត កចិ្ច ពេម ពេៀង ពាណជិ្ជកម្ម ជាមយួ   
តំបន់  សហភាព សេដ្ឋកិច្ច អឺរ៉ុប -អាសុី  
(EAEU) រួមមាន សាធារណ រដ្ឋ អាមេន ី
សាធារណរដ្ឋ បេឡារសុ សាធារណរដ្ឋ 
កាហេសាក់ សា្ថាន  សាធារណរដ្ឋ កៀ ហេសុីសុី- 
សា្ថាន  និង សហព័ន្ធ រុសេសុី។

លោក ថ្លេងថា៖ «  យើង បាន និង កំពុង 
ខិតខំ បេឹង បេង ពងេីក ទីផេសារ ថ្មី បន្ថេម 
ទៀត។  យើង ជា បេទេស មាន សកា្តា- 
នុពល  ផ្នេក កសិកម្ម ដេល មាន លទ្ធ- 
ភាពចេើន ក្នងុការ  ពងេកីកសកិម្ម យើង 
ទៅ ជា កសិ-ឧសេសាហកម្ម ។ យើង គិត 
ថា  យើង មាន លទ្ធភាព នាំ ចេញ ផលិត- 
ផលកសិកម្ម ទៅ កាន់ ទីផេសារ ពិភព លោក 
ក្នុង នោះ ក៏ មាន ម៉ុងហ្គោលី ផង ដេរ»។ 

កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ បេទេស កម្ពុជា  
និង ម៉ុងហ្គោលី បាន ចុះ អនុសេស រណៈ 
យោគយលគ់្នា (MoU)ស្តពីកីារ បង្កើត  
នេពគិេះ យោបល ់ទ្វេភាគ ីក្នងុ  បណំង 
ដើមេបី ពងេឹងកិច្ច សហ បេតិបត្តិការទ្វេ- 
ភាគី លើ វិស័យ សេដ្ឋកិច្ច  ពា ណិ ជ្ជកម្ម 
វិនិយោគ និង ទេសចរណ៍ ។  

កេពី កិច្ចពេមពេៀង ពាណិជ្ជកម្ម- 
សេរី ជាមួយ ចិន និង កូរ៉េខាង តេបូង  

រដា្ឋាភបិាល កម្ពជុា ក ៏កពំងុ សម្លងឹមើល ព ី 
លទ្ធ ភាព នេ ការបង្កើត កិច្ចពេមពេៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីជាមយួ បេទេស ឥណា្ឌា 
អសូ្តាេល ីអាមេរកិ កាណាដា ចកេភព- 
អង់គ្លេស នូវេលសេឡង់ និង ជប៉ុន ។

យោង តាម របាយការណ៍ របស ់ធនាគរ  
ពភិពលោក រដា្ឋា ភបិាលកម្ពជុា  តេវូ តេៀម  
ខ្លួ ន ឲេយ បាន ល្អ សមេប់  សា្តារ សេដ្ឋកិច្ច 
ឲេយ  រីប ឡើង វិញ កេយ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដេល ចា ំបាច ់ផ្តាត  ការ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក់ 
ឲេយបាន ដិត ដល់ លើ  ការ វិនិយោគ ក្នុង 
តបំន ់ នងិ ពងេកី លទ្ធ ភាព ធ្វើ ពាណជិ្ជ-
កម្ម ដេល កើត ចេញ ពី កិច្ច ពេមពេៀង 
ពាណជិ្ជកម្ម សេរ ីទ្វេ ភាគ ី  រវាង កម្ពជុា -ចនិ 
ដោយ មានភាព ចាបំាច ់ គរួ ធ្វើ ដើមេបី សមេលួ   
ដល់ ការ វនិយិោគ ក្នងុ សេកុ នងិ បរទេស   
បង្កើន តម្លេ បន្ថេម ក្នងុ សេកុ នងិ បង្កើត 
ការងារ  ធ្វើថេម ទៀត ៕  LA

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញ: កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច នងិ 
ហិរញ្ញវត្ថុ (MEF) នឹង ស្វេងរក 
មធេយាបាយ ងាយសេលួក្នងុការ- 
បន្ធរូបន្ថយ លក្ខខណ្ឌ តមេវូ នេ ការ- 
បញ្ចេញ កម្ច ីសមេប ់សហគេស 
ធុន តូច និង មធេយម (SMEs) ពី 
ធនាគរ សហគេស ធុន តូច និង 
មធេយមកម្ពុជា (SME Bank) 
ដើមេប ី ផ្ដល ់ដល ់ពកួគេ នវូ ធនធាន- 
ហិរញ្ញវត្ថុ បន្ថេមទៀត ក្នុងការ- 
បង្កើន ការផលិត ។ 

 លោក មាស សុខ សេន សាន 
អ្នកនាំពាកេយ MEF បាន បេប់ 
ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ថា បនា្ទាប់ពី កេសួង 
តេតួពនិតិេយ ឡើងវញិ ដណំើរការ នេ 
ការបញ្ចេញ មូលនិធិ សមេប់ ការ- 
ជួយ ដល់ SMEដេល ទទួលរង 
ផលប៉ះពាល់ ដោយសារតេ ជំងឺ - 
កូ វីដ ១៩ តេូវបាន បេើបេស់ កម្ចី 
នេះ មិនទាន់ អស់ពី សមត្ថភាព ពី 
SMEs ទាំងនោះ ដោយសារតេ 
ពួកគេ មិនទាន់មាន បំពេញ តាម 

លក្ខខណ្ឌ តមេូវ ។ 
 លោក ថ្លេងថា ៖« យើង បន្តធ្វើ 

ការងារ លើ ការបញ្ចេញ មូលនិធិ 
នេះ ដោយសារតេ យើង ចង់ 
មើលឃើញ អ្វី ដេលជា ឧបសគ្គ 
ចេញពី ពួកគេ (SMEs) ក្នងុការ- 
ទទួលបាន ក ម្ចី នេះ » ។  លោក 
បន្តថា ៖ « ជាមួយគ្នានេះដេរ 
យើង ក៏ ពេយាយម ឲេយ ពួកគេ ចុះ - 
បញ្ជី អាជីវកម្ម របស់ ពួកគេ ឲេយ 
បាន តេមឹតេវូ នៅក្នងុ បេពន័្ធ ដើមេប ី
ឲេយ វា មាន ភាពងាយសេួល ក្នុង 
ការ គេប់គេង» ។ 

 លោក បញ្ជាក់ថា ៖ « ហើយ 
រដា្ឋាភិបាល នឹង ខិតខំ ក្នុង ការជួយ 
សមេលួ ដ ល ់SMEs ទាងំនោះ ឲេយ 
ទទួលបាន មូលនិធិ នេះ ដោយសារ 
តេ  យើង ចង់ ធ្វើ ឲេយ ពួកគេ មាន 
ភាពងាយសេួល ជាង មុន ក្នុងការ- 
ទទួលបាន កម្ចី នេះ » ។ 

SME Bank ដេលជា ធនាគរ 
គេប់គេង ដោយ រដ្ឋ មាន ទឹកបេក់ 
១០០ លាន ដុលា្លារ ជា ហិរញ្ញបេប- 
ទាន  សមេបផ់្តល ់កម្ចដីល ់SME។    

កាលព ីខេមេសា កេសងួ សេដ្ឋកចិ្ច 
និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ ចេញនូវ 
ផេនការ ហិរញ្ញបេបទាន រួម សហ - 
គេស ធនុ តចូ នងិ មធេយម (SME) 
ឆ្នាំ ២០២០ (SCFS) របស់ខ្លួន 
ជាការ វិនិយោគ រួម ជាមួយ SME 
Bank និង គេឹះសា្ថាន  ហិរញ្ញវត្ថុ 
មួយចំនួន រួម ជាមួយនឹង ការដាក់ 
ឲេយ ដំណើរការ សាកលេបង រប ស់ 

ធនាគរ នេះ » ។ 
 លោក តេ តាំង ប៉ បេធាន សម្ព័ន្ធ 

សមាគម សហគេស ធុន តូច និង 
មធេយម កម្ពជុា បាន ថ្លេងថា ទោះបជីា 
រដា្ឋាភិបាល បានដាក់ ឲេយ ដំណើរការ 
SME Bank កដ៏ោយ ក៏ ៏លក្ខខណ្ឌ 
តមេវូ នៅតេ ជា របំាង ដ ៏សំខាន ់មួយ 
សមេប ់SMEs ក្នងុសេកុ  ក្នងុការ- 
ទទួលបាន កម្ចី នេះ ៕

កម្ពជុា ត្ៀម ចរចា ពាណិជ្ជកម្ម ស្រី  ជាមួយ មុ៉ង ហ្គោលី ដើម្បី ធ្វើ ពិពិធកម្ម ទីផ្សារ 

រដ្ឋាភិបាលនឹងសមួ្លនីតិវិធីជួយ SMEs

អាជីវករបានដាក់តំាងបង្ហាញផលិតផលក្នងុកម្មវិធីតំាងពិព័រណ៍កន្លងមក។ រូបថត ជីវ័ន



Post ProPertyបុ៉ស្ត ៍ិអចលនទ្រព្យ

តពីទំព័រ១... ដុល្លារអាមេរិកបច្ចុបេបន្នគឺ
តេូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១៩១៣ដើមេបីជំនួស
រូបិយប័ណ្ណមួយចំនួនដេលបេើបេស់នៅក្នុង
សហរដ្ឋអាមេរិក។នៅពេលនោះសេដ្ឋកិច្ច
សហរដ្ឋអាមេរកិបានវ៉ាដាច់សេដ្ឋកិច្ចចកេភព-
អង់គ្លេសនិងបានក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេ
ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តេចកេភពអង់គ្លេសនៅតេ
ជាមជេឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
ដដេលដោយបេតបិត្តកិរហរិញ្ញវត្ថុភាគចេើន
នៅបេើបេក់ផោន។
គួរបញ្ជាក់ថាកលនោះបេទេសអភិវឌេឍន៍

ភាគចេើនបានភា្ជាប់តម្លេរបស់រូបិយប័ណ្ណ
ទៅនឹងតម្លេរបស់មាសដើមេបីបង្កើតឱេយមាន
ស្ថិរភាពក្នុងករផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណ។
ដោយសារករផ្ទុះសង្គេមលោកលើកទី១

បេទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដេលរួមមាន
អងគ់្លេសបានជពំាក់បណំលុសហរដ្ឋអាមេរកិ
ជាចេើនហើយកនត់េរពំងឹលើដលុ្លារអាមេរកិ។ 
នៅពេលបញ្ចប់សង្គេមបេក់ដុល្លារបាន
ជំនួសបេក់ផោននិងក្លាយជារូបិយប័ណ្ណ
បមេុងឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។

 មកដល់សង្គេមលោកលើកទី២សហ-
រដ្ឋអាមេរកិគជឺាបេទេសនាចំេញអាវធុសេបៀង-
អាហារនងិវត្ថធុាតដុើមទៅអរឺ៉បុសខំាន់ជាងគេ
ហើយបានដោះដូរមាសមកវិញ។នៅចុង
សង្គេមអាមេរិកបានកន់កប់៣ភាគ៤នេ
មាសដេលមានក្នុងពិភពលោកហើយមាស
បមេុងរបស់បេទេសជាចេើនតេូវបានរីងស្ងួត។

 នៅឆ្នាំ១៩៤៤បេតិភូមកពីបេទេសសម្ព័ន្ធ-
មតិ្តចនំនួ៤៤បានជបួបេជុគំ្នានៅទកីេងុBret-
tonWood រដ្ឋNewHampshire
សហរដ្ឋអាមេរិកដើមេបីបង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេង
ករប្ដរូបេក់បរទេសដេលនងឹមនិធ្វើឱេយបេទេស
ណាមួយជួបករលំបាកឡើយ។គេបាន
សមេចថាតម្លេរបស់រូបិយប័ណ្ណជុំវិញពិភព-
លោកតេូវភា្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លេរបស់ដុល្លារ
អាមេរិកដេលភា្ជាប់នឹងតម្លេមាស។

 ករសមេចនេះតេូវបានក្លាយជាកិច្ចពេម-
ពេៀងBrenttonWoodដេលបានចេងថា
ធនាគរកណា្ដាលនីមួយៗតេវូរកេសាអតេប្ដរូបេក់
ថេររវងរូបិយប័ណ្ណខ្លនួនិងបេក់ដុល្លារអាមេរិក។ 
ជាថ្នរូអាមេរិកធានាឱេយមានករប្ដរូដុល្លារអាមេរិក
យកមាសតាមតមេូវករបេទេសនីមួយៗ។
បណា្ដាបេទេសមានសិទ្ធិទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណ
របស់ខ្លួនក្នុងសា្ថានភាពដេលតម្លេរូបិយប័ណ្ណ
ចុះខេសាយឬខា្លាងំពេកធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិក។
កិច្ចពេមពេៀងនេះក៏បានបង្កើតអង្គករមូលនិធិ

រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF) និងធនាគរពិភព-
លោក(WorldBank)។

 ជាលទ្ធផលនេកិច្ចពេមពេៀងBretton
Woodបេក់ដុល្លារអាមេរិកតេូវបានដាក់ជា
រូបិយប័ណ្ណសកល។ជំនួសករបមេុងទុក
មាសបេទេសជាចេើនបានបមេុងទុក
បេក់ដុល្លារអាមេរិកវិញ។

 សង្គេមនៅឥណ្ឌូចិនបានធ្វើឱេយមានករ-
ពេួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពនេបេក់ដុល្លារដេល
នាំឱេយបេទេសនានាចាប់ផ្ដើមប្ដូរបេក់បមេុងពី
ដុល្លារអាមេរិកទៅមាស។នៅឆ្នាំ១៩៧១
តមេវូករមាសបានឈានដល់កមេតិមយួដេល
បេធានាធបិតីសហរដ្ឋអាមេរកិលោកRichard
Nixonធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ដាច់ចំណងរវងតម្លេ
ដុល្លារអាមេរិកនិងតម្លេមាសដេលនាំឱេយមាន
អតេប្ដរូបេក់អណ្ដេតដេលមានសព្វថ្ងេ។អតេ
ប្ដូរបេក់អណ្ដេតមានន័យថា រូបិយប័ណ្ណមិន
មានករភា្ជាប់តម្លេទៅរូបិយវត្ថុណាមួយទេ
ហើយអតេប្ដរូបេក់គកឺណំត់ដោយករផ្គតផ់្គង់
និងតមេូវករក្នុងទីផេសារប្ដូរបេក់បរទេស។
ទោះបីករផ្ដាច់ចំណងនេះបានធ្វើឱេយមាន

ករបោះបង់ចោលកិច្ចពេមពេៀងBretton
Woodនិងធ្វើដុល្លារអាមេរិកមានអតិ-
ផរណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតេ
ទទលួបានករជឿទុកចិត្តចំពោះសមត្ថភាព
ក្នុងករសងបំណុលជាហេតុធ្វើឱេយដុល្លារ
អាមេរិកនៅតេជារូបិយប័ណ្ណសកល។
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានយល់ឃើញថា

អនតុ្តរភាពរបស់ដលុ្លារអាមេរកិបានអនញុ្ញាត
ឱេយកេងុវ៉ាសុនីតោនដាកទ់ណ្ឌកម្មលើបេទេស
ណាមួយដេលមិនគោរពតាមបនា្ទាត់របស់
អាមេរិកឬអនវុត្តសកម្មភាពដេលរដា្ឋាភបិាល
អាមេរិកយល់ថាគំរាមកំហេងដល់ផល-

បេយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លនួ។ធ្វើឱេយពាណជិ្ជកម្ម
ដោយបេើដុល្លារអាមេរិកជាមួយកេុមហ៊ុន
ដេលកេមទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមិនអាច
បេពេឹត្តទៅបាន។

 តេជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះដេល
ករបេើបេស់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងពាណិជ្ជកម្ម
រវងចិននិងរុសេសុីបានធា្លាក់ចុះកេម៥០%
កេយពីកេុងប៉េកំងនិងមូ៉ស្គូអនុវត្តផេនករ
កត់បន្ថយកររំពឹងលើដុល្លារអាមេរិក។
កេុមហ៊ុនរុសេសុីជាចេើនតេូវបានអាមេរិកដាក់
ទណ្ឌកម្មកេយពីឆ្នាំ២០១៤រឯីកេមុហ៊នុចនិ
មួយចំនួនតេូវបានស្ថិតកេមទណ្ឌកម្មរបស់
រដា្ឋាភិបាលលោកDonaldTrump។

 នៅដើមឆ្នាំ២០១៩បេទេសបារាងំអាល្លមឺង៉់
និងអង់គ្លេសបានបើកចេកធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្មី
ជាមយួអីរុង៉់១ឆ្នាំកេយពីអាមេរកិបានដកខ្លនួ
ពីកិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរអីុរ៉ង់ និងបានដាក់
ទណ្ឌកម្មជាថ្មី។InstrumentinSupportof
TradeExchangesឬហៅកត់ថាINSTEX
គឺបង្កើតឡើងដើមេបីធ្វើបេតិបត្តិករហិរញ្ញវត្ថុ
ជាមួយអីុរ៉ង់ដោយមិនបេើដុល្លារអាមេរិកឬ
បេព័ន្ធបេតិបត្តិករហិរញ្ញវត្ថុ SWIFTដើមេបី
ករពារកេុមហ៊ុននៅអឺរ៉ុបពីករដាក់ទណ្ឌកម្ម
របស់អាមេរិក។មកដល់សព្វថ្ងេបេទេស
បេលហេសិុកដាណឺមា៉ាកហូឡង់ហា្វាំងឡង់និង
ស៊ុយអេតបានចូលរួមបេើបេស់ INSTEX។
គួរបញ្ជាក់ថាបេព័ន្ធបេតិបត្តិករហិរញ្ញវត្ថុ
SWIFTដេលមានទីសា្នាក់ករកណា្ដាលនៅ
បេលហេសុិកគឺជាបេព័ន្ធបេតិបត្តិករហិរញ្ញវត្ថុ
រវងធនាគរធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកតេ
កលពីឆ្នាំ២០១២SWIFTបានផ្ដាច់
ទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគរអីុរ៉ង់ទាំងអស់
ដោយសារសមា្ពាធពីអាមេរិក៕

ធូវីរ:

ភ្នំពេញ:  រដា្ឋាភិបាលនឹងពិ-
ចារណាចំពោះករអនុវត្តពន្ធ 
ចំណេញមូលធនបនា្ទាប់ពីមាន 
ករស្នើសុពំីអ្នករកសុកី្នងុវសិយ័
អចលនទេពេយ។
សមាគមអ្នកអភវិឌេឍន៍លំនៅ-

ឋានកម្ពុជាបានដាក់លិខិត
១ចេបាប់ទៅកេសួងសេដ្ឋកិច្ច
នងិហរិញ្ញវត្ថុកលពីសបា្តាហ៍មនុ
ក្នុងគោលបំណងដើមេបីស្នើសុំឲេយ
រដា្ឋាភិបាលពនេយារពេលករអនុវត្ត
ពន្ធលើបេក់ចំណេញមូលធន
រហូតដល់សា្ថានភាពនេករ-
រាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩មានភាព-
ធូរសេលឡើងវញិខណៈវសិយ័
អចលនទេពេយនៅបេទេសកម្ពជុា
កពំងុរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ
វិបត្តិសុខភាពនេះ។

 ចពំោះបេភេទពន្ធនេះនងឹដាក់
អនុវត្តពន្ធលើបេក់ចំណេញ
មលូធនដេលសមេចបានដោយ
អ្នកជាបព់ន្ធដេលបានមកពីករ-
លក់ឬផ្ទេរ ឬក៏បង្កើតឲេយមាន
សទិ្ធិគេបគ់េងលើទេពេយឬចុះបញ្ជី
សមេប់ករផ្ទេរកម្មសិទិ្ធ ឬសិទ្ធិ
កន់កប់ទេពេយ។នេះបើយោង-
តាមសេចក្តីបេកសព័ត៌មាន
របស់កេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។

  សេចក្តីបេកសព័ត៌មាន
ដដេលនេះបន្តថាអគ្គនាយក-
ដា្ឋានពន្ធដារតាមរយៈបេកស
លេខ៣៤៦បានតមេវូឲេយបងព់ន្ធ
លើចំណូលមូលធនលើករលក់
នេអចលនទេពេយមួយចំនួនដូច-
ជាដីអគរភាគហ៊ុនសញ្ញា-
បណ្ណបំណុលអាជា្ញាប័ណ្ណបា៉ាតង់
និងរូបិយប័ណ្ណក្នុងអតេ២០
ភាគរយលើករចំណេញដេល
តេវូបានគណនានងឹតេវូចាបផ់្ដើម
អនុវត្តចាប់ពីថ្ងេទី១ខេមករាឆ្នាំ

២០២១។
លោកហ៊ុយវណា្ណាអគ្គលេខា-

ធិករនេសមាគមអ្នកអភិវឌេឍន៍
លំនៅឋានកម្ពុជាបានបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាកេយពីបញ្ចប់
កិច្ចបេជុំពិភាកេសាគ្នាស្តីពីចេបាប់
ពន្ធដារកលពីថ្ងេទី២៥ខេកញ្ញា
កន្លងទៅសមាគមរបស់លោក
បានសមេចដាក់លិខិត១ 
ចេបាប់ទៅកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈអគ្គនាយក-
ដា្ឋានពន្ធដារដើមេបីស្នើសុំឲេយ
ពិចារណាពនេយារពេលករអនុវត្ត
លើពន្ធនេះជាបណ្ដាះអាសន្ន
សិនរហូតសា្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
និងជំងឺកូវីដ១៩មានភាពល្អ
បេសើរឡើងវិញ។
លោកមាសសខុសេនសាន

អ្នកនាំពាកេយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុបានបេប់ភ្នពំេញ-
ប៉សុ្តិ៍កលពីថ្ងេអាទតិេយសបា្តាហ៍
មុនថា៖«កេសួងនឹងពិចារណា
លើសំណើរបស់សមាគមនេះ
ប៉នុ្តេករសមេចយ៉ាងណានោះ
វអាសេ័យលើបេមុខរដា្ឋាភិ-
បាលសមេចប៉ុណ្ណាះ»។
លោកហ៊យុវណា្ណាបានថ្លេង

អះអាងថាពន្ធនេះនឹងដាក់
បន្ទុកបន្ថេមដល់ឧសេសាហកម្ម
អចលនទេពេយដេលកំពុងរង
ផលប៉ះពាល់ដោយសារករ-
រីករាលដាលនេជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបានថ្លេងថា៖ «យើង

បានស្នើសុំឲេយកេសួងសេដ្ឋកិច្ច
ធ្វើករពនេយារពេលករអនុវត្តលើ
ករបង់ពន្ធលើបេក់ចំណេញ
មូលធនរហូតដល់ពេលវេល
សមសេបឬក៏នៅពេលសា្ថាន-
ភាពជំងឺកូវីដ១៩និងសា្ថានភាព
សេដ្ឋកិច្ចមានភាពល្អបេសើរ
ឡើងវិញ។សព្វថ្ងេសា្ថានភាព
ទញិ-លក់លើអចលនទេពេយកពំងុ
មានសកម្មភាពធា្លាក់ចុះ»៕

ហេតុអ្វីដុល្លារ...

បេក់ដុល្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណសកលដេលតេវូបានគេបេើបេស់ក្នងុជំនួញផេសេងៗ។រូបថតហុងមិនា

កេសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងពិចារណាសំណើ
នេការអនុវត្តពន្ធចំណេញមូលធន
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 លទ្ធផលនេករជជេកវេកញេកកលពី
យប់ថ្ងេអង្គារ រវងបេធានាធិបតីសហ-
រដ្ឋអាមេរិកបច្ចុបេបន្នលោកDonald
Trump និងតំណាងរាស្តេគណបកេស
បេជាធិបតេយេយលោកJoeBiden
បានបង្ហាញនូវសញ្ញាណកន់តេចេបាស់ថា
នរណានឹងជាប់ឆ្នាតជាបេធានាធិបតីនៅ
រដូវកលបោះឆ្នាតនៅថ្ងេទី៣ខេវិច្ឆកិ
ខាងមុខនេះ។
សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពចំាបាច់ខា្លាងំ

ក្នងុករទប់ទល់នឹងកររីករាលដាលនេវី- 
រុសកូវីដ១៩ ក៏ដូចជាករជំរុញសេដ្ឋកិច្ច
ឱេយងើបឡើងវិញហើយភាពចំាបាច់ទំាង-

នេះតេូវបានលើកឡើងជាបេធានបទ
នៅក្នងុករជជេកវេកញេកដ៏ក្ដាគគុក
មួយនេះ។នាពេលបច្ចបុេបន្នសហរដ្ឋ-
អាមេរិកកំពុងបន្តស្ថតិជាបេទេសដេល
មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ចេើនជាងគេ
បំផុតនៅលើពិភពលោកហើយទទួលរង
នូវផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ដេលបណា្ដាលឱេយទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុទំាងមូល
មានបមេបមេលួខា្លាងំផងដេរ។
កលពីដើមសបា្តាហ៍មុន ទីផេសារភាគ-

ហុ៊នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធា្លាក់ចុះ
យ៉ាងខា្លាំងបនា្ទាប់ពីបេធានធនាគរ-
កណា្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកJer-

omePowellបានធ្វើកររិះគន់ជា
សាធារណៈចំពោះសភាដេលមិនបាន
ផ្ដល់នូវជំនួយសារពើពន្ធគេប់គេន់ដើមេបី
គំទេដល់ករសេចសេង់សេដ្ឋកិច្ច
សហរដ្ឋអាមេរិក។ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី
ទីផេសារភាគហុ៊នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បានស្ទះុឡើងវិញនៅចុងសបា្ដាហ៍មុន
ហើយបមេបមេលួដ៏ឆប់រហ័សនេះអាច
នឹងបន្តទៀតនៅក្នងុសបា្តាហ៍នេះ។ ក្នងុ
អំឡុងពេលជាមួយគ្នានេះដេរសន្ទសេសន៍
នេបេក់ដុល្លារអាមេរិកបានតេឡប់ទៅ
តម្លេខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លនួគិតចាប់តំាងពី
ខេកក្កដាមក។

ដូចគ្នាទៅនឹងភាគហុ៊នដេរតម្លេមាស
បានធា្លាក់ចុះពីតម្លេខ្ពស់បំផុតនៅ២០៧៥
ដុល្លារមកកន់តម្លេបច្ចបុេបន្នបេហេល
១៨៦០ដុល្លារក្នងុ១អោនស៍។
សូចនាករ និងកេហ្វនេតម្លេមាស ក៏

បានបង្ហាញអំពីករចាប់ផ្ដើមនេទំនោរ
ធា្លាក់ចុះនេតម្លេមាសដេលមានន័យថា
វិនិយោគិនគួរលក់មាសដោយកំណត់នូវ
មុខងរករពារហានិភ័យសមេប់រាល់
បេតិបត្តិករចូលផេសារទំាងអស់ដើមេបី
គេប់គេងហានិភ័យនេករវិនិយោគឲេយ
នៅកមេតិទាបខណៈដេលទីផេសារកំពុង
តេមានបមេបមេលួខា្លាងំ៕  
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យោបល់ហិរញ្ញវត្នុេកេមុហុ៊នហ្គោលដេន
អេហ្វអិកស៍លីងឃេភីថល។
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លោកពូ ទីន ៖  បេឡារុស បេឈមមុខ 
សម្ពាធខាងកេ មិន ធ្ល ប់ មនពី មុន

បេមុខ UNអំពាវ នាវ ឲេយ   បន្ធរូបន្ថយ បំ ណុលបន្ថេម .. .

ក្រុងម៉ូស្គូៈ ប្រធា នា ធិប តី 
រុស្រស៊ី លោក វ៉្លា ឌី មៀរ  ពូ ទីន  បាន 
ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ថា  ប្រ-
ទ្រស ប្រ ឡារុស ដ្រលនៅជិត- 
ខាង កំពុង   ស្ថិត នៅ ក្រម- 
សម្ពាធ ខាង ក្រ មិន ធា្លាប់ មន 
ពី មុន មក  ខណៈ ដ្រល សម្ព័ន្ធ- 
មិត្ត របស់ អតីត សហភាព សូ - 
វៀត  របស ់វមិន ក្រមឹឡាងំ  បាន 
ប្រឈម មខុ ជា មយួ វបិត្ត ិនយោ- 
បាយ យ៉ាង ជ្រ   ជុវំញិ  ការ បោះ-
ឆ្នោតមួយពោរព្រញ ដោយ   - 
ភាព ចម្រូង ចម្រ សនៅ ក្ន៊ង 
ប្រទ្រសន្រះ ។ 

 លោក វ៉្លាឌី មៀរ  ពូ ទីន  បាន 
ថ្ល្រង នៅ ក្ន៊ង សុន្ទរ កថា ដ្រល 
បាន ចាក់ ផ្រសាយ តាម ទូរទស្រសន៍ 
ថា  ប្រទ្រស ប្រឡា រុស  កំពុង  
ស្ថិត នៅ ក្ន៊ង « ស្ថាន ភាព ដ៏- 
លបំាក»  នងិ កពំងុ ប្រឈម មខុ 
នឹង « ការ ដាក់ សម្ពាធ ពី ខាង- 
ក្រ មិន ធា្លាប់ មន ពី មុន »  បនា្ទាប ់
ពី ការ បោះឆ្នោត ប្រធា នា ធិប តី 

កាល ពី ខ្រ មុន  បាន បង្ក ឲ្រយ មន 
ការ បន្ត តវ៉ ប្រឆំាង  ម្រ ដឹក នំា - 
ផ្តាច់ការ និយម  លោក អាឡិច - 
សន់ឌឺរ  លូ កា សិន កូ ។ 

 ក្រុម អ្នក តវ៉ បាន ច្រញ ទៅ 
តាម ដង ផ្លូវ ន្រ ទី ក្រុង ប្រឡា រុស  
ចាប់តាំង ពី លោក  លូ កាសិន កូ  
បាន អះ អាង ឡើង កាន ់តណំ្រង 
អាណត្ត ិទ ី៦  ដ្រល មន សឡំ្រង 
ឆ្នោត គាទំ្រ ៨០ ភាគ រយ  នៅ ក្នង៊ 
ការ បោះ ឆ្នោត  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៩  
ខ្រ សី ហា  កន្លង ទៅ ។ 

 លោក ពូ ទីន  បាន សន្រយា ថា  
នឹង ផ្តល់ ជូន ដល់ បុរស ខា្លាំង   រូប 
ន្រះ នូវ  ជំនួយ កម្លាំង សន្តិ សុខ  
ប្រសនិ បើ វបិត្ត ិនយោបាយ កាន ់
ត្រ អាក្រក់ខា្លាំងឡើង  និង ផ្តល់ 
ប្រក ់កម្ច ី១,៥ ពាន ់លាន ដលុា្លារ 
ថ្រម ទៀតដល់ ប្រឡា រុស ។ 

លោក  លូ សិន កូ  បានចោទ 
ប្រទ្រស លោក ខាង លិច  និង ណា- 
តូ ពី បទ ប៉ុន ប៉ង ធ្វើ ឲ្រយ  ប្រទ្រស  
លោកជ្រ ួលច្របល់៕AFP/SK  

ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ  ក្រសួង ការ- 
បរទ្រស អាម្រ រិក  បាន ថ្ល្រង កាល ពី-
ថ្ង្រអង្គារ ថា  រដ្ឋ មន្ត្រី ការ បរទ្រស 
អាម្ររិក លោក ម៉្រក៍  ប៉ុម ប៉្រអូ  នឹង ធ្វើ 
ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច ទៅ កាន់ ប្រទ្រស 
ជបុ៉ន  កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  និង មុ៉ង ហ្គា លី  នៅ 
សបា្តាហ ៍ក្រយ  ក្នង៊ ដណំើរ ទស្រសន កចិ្ច 
មយួ  ត្រវូ បាន គ្រ រពំងឹ ថា  នងឹ សង្កត ់ធ្ងន ់
ទៅ លើ បញ្ហា ប្រទ្រស ចិន  និង កូ រ៉្រ-
ខាងជើង ។ 

 ដណំើរ ទស្រសន កចិ្ច របស ់លោក ម៉្រក-៍
ប៉មុ ប៉្រអ ូ ទៅ កាន ់ទ ីក្រងុ ត ូក្រយ ូ នងឹ កា្លាយ 
ជា ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច ដំបូង  របស់ មន្ត្រី 
អាម្ររកិ កពំលូ ម្នោក ់ ចាប ់តាងំ ព ីលោក 
យូស្រស៊ី ហុី ឌី  ស៊ូ ហា្គា  ឡើង កាន់ តំណ្រង   
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ១៦  ខ្រ កញ្ញា  ដ្រល បាន 
ស្នង តំណ្រង ពី នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ជើង-
ចាស់  គឺ លោក សុីន  ហ្រសូ អាប្រ  ជា 
សម្ព័ន្ធ មិត្ត យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ មួយ  របស់ 
ក្រុង វ៉សុីន តោន ។ 

 តាម គម្រង នៅ  ថ្ង្រ ទី ៦  ខ្រ តុលា  នៅ 
ក្ន៊ង ទីក្រុង តូ ក្រយូ  លោក  ម៉្រក៍  ប៉ុម ប៉្រអូ  
នឹង បើក កិច្ច ប្រជុំ មធ្រយា បាយ ៤  ជា - 
មួយ ក្រុម សម ភាគី របស់ លោក  មក ពី 
ប្រទ្រស អូ ស្តា្រ លី  ឥណា្ឌា  និង ជប៉ុន  
ដ្រល ជា ការ បង្កើត (Quad) យុទ្ធ-

សស្ត្រ ក្រ ផ្លូវ ការ  បាន គាំទ្រ យ៉ាង-
ខា្លាងំ ដោយ លោក សុនី  ហ្រស ូអាប្រ  ដ្រល 
ត្រូវ បាន គ្រ មើល ឃើញ យ៉ាង ទូលំ-
ទលូាយ ថា  ជា ការ ព្រយា យម មយួ  របស ់
ក្រមុ ប្រទ្រស ប្រជា ធបិ ត្រយ្រយ សខំាន ៗ់  
ក្ន៊ង តំបន់  ដើម្របី ពង្រឹង កិច្ច សហ-
ប្រតិបត្តិការ  នៅ ក្ន៊ង ការ ប្រឈម មុខ 
ជាមួយ ប្រទ្រស ចិន បច្ច៊ប្របន្ន ។ 

 លោក ម៉្រក៍  ប៉ុម ប៉្រអូ  គឺ ជា អ្នក រិះ គន់ 
ប្រទ្រស ចិន យ៉ាង ខា្លាំង ម្នោក់  ទៅ លើ 
បញ្ហា ជា ច្រើន  ចាប់ ពី សន្តិ សុខ  សិទ្ធិ-
មនុស្រស  រហូត ដល់ ការ ឆ្លង រាល ដាល 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដ្រល រដ្ឋ ការ របស់ លោក 
ប្រធា នា ធិប តី អាម្ររិក ដូ ណាល់  ត្រំ  
បាន ស្វះ ស្វ្រង  ដើម្រប ីស្ត ីបន្ទាស ដោយ 
ចំៗ  ទៅ លើ ក្រុង ប៉្រកាំង  នៅ មុន ការ- 
បោះ ឆ្នោត  នៅ ពី ថ្ង្រ ទី ៣  ខ្រ វិច្ឆិកា 
ខាងមុខ ន្រះ ។ 

 លោក ម៉្រក៍  ប៉ុម ប៉្រអូ  បាន ដឹក នាំ 
យុទ្ធនា ការ អន្តរ ជាតិ មួយ  ដើម្របី ក្រុម 
ប្រទ្រស មួយ ចំនួន ផ្រស្រង ទៀត  ប្រឆាំង 
ប្រទ្រស ចិន  នៅ ក្ន៊ង នះ រួម មន  
បច្ច្រក វិទ្រយា របស់ ខ្លួន ផង ដ្ររ ។ 

 ការ ធ្វើ ដំណើរ ទស្រសន កិច្ច របស់ 
លោក  ម៉្រក ៍ ប៉មុ ប៉្រ អ ូ ទៅ កាន ់ប្រទ្រស 
កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  បាន ធ្វើ ឡើង  ខណៈ ក្តី-

សង្រឃឹម នានា បាន ធា្លាក់ ចុះ  សម្រប់ ការ- 
ទម្ល៊ះ ទម្លាយ ភាពទាល់ច្រកជា មួយ កូរ៉្រ - 
ខាងជើង  មនុ នងឹ ទទលួ បាន អាទ ិភាព 
កពំលូ មយួ  របស ់លោក  ដ ូណាល ់ ត្រ ំ 
ខណៈ លោក បាន យក ឈ្នះគោល-
នយោ បាយ បរទ្រស ឲ្រយ បាន មុន ការ - 
បោះ ឆ្នោត  នៅ អាម្រ រិក  ក្ន៊ងព្រល 
ខាងមុខ ន្រះ ។ 

 លោក  ដូ ណាល់  ត្រំ  បាន ជួប ជា-

មយួ ម្រដកឹ នា ំប្រទ្រស ផ្តាច ់ការ  លោក 
គីម  ជុង អុ៊ន  ៣ ដង  ហើយ កាល ពី ព្រល 
ថ្ម ៗី  ន្រះ  លោក  ម៉្រក៍  បុ៉ម ប៉្រអូ  បាន ថ្ល្រង 
ថា  កិច្ច ពិភាក្រសា នះ  កំពុង បន្ត នៅ ពី 
ក្រយ ឆាក ជា ច្រើន  ជា មួយ ប្រទ្រស 
កូ រ៉្រ ខាង ជើង  ទោះ បី ជា លោក  បាន 
សរ ភាព ថា  រដ្ឋ ការ របស់ លោក  ដូ-
ណាល់  ត្រំ  ទំនង ជា អាច នឹង ទទួល- 
បាន ការ រីក ចម្រើន ជា ច្រើន  ទៀត ។ 

លោក ម៉្រក៍  ប៉ុម ប៉្រអូ  ជា អតីត 
ម្រដឹកនាំ  របស់ អង្គភាព សុើប យក-
ការណ ៍CIA  បាន ធ្វើ ដណំើរ ទៅ ប្រទ្រស 
ក ូរ៉្រ ខាង ជើង ៤ ដង  កាល ព ីឆា្នោ ំ២០១៨  
នៅ ក្ន៊ង ក្តី សង្រឃឹម ន្រ ការ ទម្ល៊ះ ទម្លាយ 
ភាព ទាល់ ច្រក។ 

 ប៉ុន្ត្រ លោក មិន បាន ទៅ កាន់ តំបន់ 
នះ  ចាប ់តាងំ ព ីខ្រ មថិនុា ឆា្នោ ំ២០១៩  
នៅ ព្រល លោក ប៉ុម ប៉្រអូ បាន ចូល រួម 
ជា មួយ លោក ដូ ណាល់  ត្រំ  នៅ ឯ 
ជំនួប កំពូល ក្រុម  G២០  នៅ ក្ន៊ង 
ប្រទ្រស ជប៉ុន  ហើយ បាន ចុះ ចត នៅ 
ប្រទ្រស កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  ដ្រល បាន រួម- 
បញ្ចូល  នៅ ក្ន៊ង កិច្ច ប្រជុំ ឥត ព្រង ទុក 
ជា មនុ មយួ  ជា មយួ លោក គមី  ជងុ អ៊នុ  
នៅ ក្ន៊ង តំបន់ គា្មាន យោធា ផង ដ្ររ ។ 

លោក ម៉្រក ៍ ប៉មុ ប៉្រអូ  កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី៧ 
ខ្រ តលុាកន្លង ទៅ   នងឹ កា្លាយ ជា រដ្ឋ មន្ត្រ ី
ការ បរ ទ្រស អាម្ររិក ដំបូង គ្រ  ចាប់-
តាងំព ីឆា្នោ ំ២០១៦  បាន ទៅ ទស្រសន កចិ្ច 
នៅ ប្រទ្រស ម៉ុង ហ្គាលី  ដ្រល បាន 
ស្វ្រង រក ទំនាក់ ទំនង យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ  
ជាមួយ អាម្ររិក  ស្រប ព្រល គោល - 
ជំហរ មិន រឹង មំ របស់ ខ្លួន  បាន ធា្លាក់ - 
ចូល ទៅ ក្ន៊ង ជម្លាះ  រវង ប្រទ្រស ចិន 
និង រុស្រស៊ី នះ ៕AFP/SK

តពីទំព័រ ១... រួម ជា មួយ 
លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រ ីកាណាដា  
ចាស្ទីន  ទ្រូដូ  និង នាយករដ្ឋ- 
មន្ត្រ ី ហ្រសាម៉ាអុ ីក  អាន   ្រ ដហូលូ- 
ណ្រស  ក្រយ ពី  ជំនួប កម្រិត 
ខ្ពស ់ស្ត ីព ីហរិញ្ញប្របទាន សម្រប ់
ការអភិវឌ្រឍ ថា៖ «ខ្ញ៊ំ សង្រឃឹម ថា  
គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម ព្រយរួ ស្រវ បណំលុ  
(ន្រ ក្រុម ប្រទ្រស ចំនួន ២០) 
នឹង ត្រូវ បន្ត ហើយ ទំហំ ន្រ ការ- 
ព្រយួរ ន្រះ  បន្ត ផ្តល់ ទៅឲ្រយ ក្រុម 

ប្រទ្រស កំពុង អភិវឌ្រឍ ន៍ និង ប្រក់- 
ចំណូល មធ្រយម ដ្រល កំពុង ត្រូវ- 
ការ ជា ចំា បាច់។  វិស័យ ឯកជន  
ដ្រល មន ទី ភា្នោក់ងរ ឥណទាន 
ជា ច្រើន  ត្រវូ ចូល រួម ក្ន៊ង កិច្ច- 
ប្រឹងប្រង កាត់ បន្ថយ បំណុល 
ន្រះផងដ្ររ »។  

លោក  បាន លើក ទឹក ចិត្ត 
យ៉ាង ខា្លាំង ឲ្រយ មន ការ ផ្តល់ 
ធនធាន  មួយ ចំនួន  ដើម្របី អភិ- 
វឌ្រឍ ស្រដ្ឋកចិ្ច តាម ធនាគារ ពភិព- 

លោក  (World Bank)និង 
ធនាគារ អភិវឌ្រឍ ន៍ពហុ ជាតិ ដទ្រ- 
ទៀត ទាំង ការ ប្រើ ប្រស់ ធន- 
ធាន ដ្រល មន ស្រប់ ឬ ធន- 
ធាន ន្រ ហរិញ្ញប្របទាន សម្របទាន 
ដ្រល សំខាន់ សម្រប់ ប្រទ្រស 
ដ្រល កំពុង ត្រូវ ការ បំផុត នះ ។  

លោក  ហ្គយ៊តរឺ្រស  បាន ថ្ល្រង 
ថា  រដា្ឋាភិបាល ទាំងអស់ ត្រូវ 
មន ធនធាន  ដើម្របី វិនិយោគ  
ទៅ លើ ការ បង្កើត ការងរ ធ្វើ ឲ្រយ 
ការ អប់រំ  និង អាជីវកម្ម នានា 
ដណំើរការ ឡើង វញិ  នងិ បញ្ចលូ 
ថវកិា របស់ ពកួ គ្រ ទៅ ក្នង៊ គោល- 
បំណង អភិវឌ្រឍ ន៍ប្រក ប ដោយ 
ចីរភាព  និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង - 
ក្រុង បា៉ារីស ស្តី ពី ការ ប្រប្រួល 
អាកាស ធាតុ  ដើម្របីធ្វើ ឲ ្រយ មន 
ការ  រកី ចម្រើន ទៅ មខុ ឲ្រយ កានត់្រ 
ខា្លាំង ឡើង  កាន់ត្រប្រតង ឡើង  
និង ប្រសើរ ឡើង។ 

លោក  អង់តូនីញូ៉ ហ្គ ៊យតរឺ្រស 
បាន ថ្ល្រង ឲ្រយ ដងឹ ថា  សហគមន-៍ 
អន្តរជាតិ  ក៏ គួរ ត្រ បង្កើន ធន- 
ធាន ដ្រលអាច ផ្តល់ ដល់ មូល- 

និធិ រូបិយ វត្ថ៊ អន្តរ ជាតិ ក្ន៊ង នះ 
តាម រយៈ ការ ប្រងច្រក ន្រ សិទ្ធិ- 
ទទួល បាន មូលនិធិ ពិស្រស ថ្មី  
និង ការ ប្រង ច្រក សិទ្ធិ ទទួល 
បាន មូល និធិដ្រល មន ស្រប់។ 

លោក   បាន ស្នើ ឲ្រយ សហគមន៍- 
អន្តរជាតិ ចាត់ វិធានការ រួម គា្នោ 
ដើម្រប ី ផ្តល ់ប្រក ់៣៥ ពាន ់លាន- 
ដុលា្លារ អាម្ររិក ដល់ កម្មវិធី - 
ACT-Accelerator  ជា កិច្ច- 
សហការ សកល ដឹក នាំ ដោយ 
អង្គការ សុខ ភាពពិភពលោក 
(WHO )ដើម្របី ធ្វើ រោគ វិនិច្ឆ័យ 
ជងំកឺវូដី ១៩  បង្កើត ថា្នោ ំព្រយាបាល 
នងិ វក៉ស់ងំ។ នៅក្នង៊ ចណំោម 
ទឹក ប្រក់ ទាំង នះ  ប្រក់ ចំនួន 
១៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារត្រវូ ការ បនា្ទាន់  
ដើម្របី ចាប់ ផ្តើម កម្ម វិធី ន្រះ ។ 

លោក  ហ្គ ៊យតរឺ្រស បាន ថ្ល្រង 
បញ្ជាក់ ថា  រហូត មក ទល់ ព្រល 
ន្រះ មន អ្នក ឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ 
ជាង ៣៣លាន នាក់  និង មនុស្រស 
ជាង ១លាន នាក់  បាន ស្លាប់- 
បាត់ បង់ ជីវិត  នៅ ទូទាំង ពិភព- 
លោក ៕ Xinhua/PSAលោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរ្រសថ្ល្រងក្នងុសន្នសីិទស រព័ត៌មាន។Xinhua

លោក ម៉េក៍  បុ៉មប៉េអូ  គេង ទសេសនកិច្ច នៅ អាសីុ ដើមេបី ពិភាកេសា ស្តី ពី បញ្ហា ចិន  និង  កូ រ៉េខាង ជើង 

លោកម៉្រក៍បុ៉មប៉្រអូព្រលថ្ល្រងសុន្ទរកថានៅក្នុងសន្នសីិទសរពត៌័មានមួយ។AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នពំេញ : ប្ដបី្រពន្ធ     មាន ស្រកុ កណំើត 
នៅ ខ្រត្ត ព្រវ្រង  ដ្រល  ធ្លាប់ រស់នៅ  ពី 
ក្រយ ហាង  លក ់ស៊បុ ហើយ ផ្ទះ របស ់
ពួកគាត់     ត្រូវ បាន គ្របោះចោល      ស្ន្រង 
គោ ក្របី  គរ ស្អុយ រលួយ  ភាយ ក្លិន    ទាក់ 
សត្វ ល្អិតរោមជុំជិតនោះ   បាន  ប្រើ- 
ប្រស់  ស ំរាម ទាំង ន្រះ  ផ្លាស់ប្ដូរ ជីវិត  
ពួកគាត់ ទាំងស្រុង  ។ 

អ្នកស្រ ីកួន ចិន្តា និង លោក  ទ្រ ី សុចាន់ 
ជាស្វាមី សព្វ ថ្ង្រ  ជា ស្ថាបនិក ហាង 
សុមន ដ្រល ជា សិប្របកម្ម ក្រ ច្ន្រ ស្ន្រង  ត្រវូ 
បាន គ្របោះចោល ធ្វើជា វត្ថ ុប្រើប្រស់ 
និង គ្រឿង អលង្ការ  យ៉ាង ស្រស់ ស្អាត។

 ស្ថិត  នៅ រោង សិប្របកម្ម   ពោរព្រញ 
ដោយ ពនំកូ ស្ន្រង គោ ក្រប ីក្នងុ សង្កាត ់
ជើង ឯក អ្នកស្រី  ចិន្តា  បាន រៀបរាប់ 
ប្រប់  ភ្នពំ្រញបុ៉ស្ដិ៍ ពី រឿង រា៉ាវ កាលពី ជាង 
២ទសវត្រសរ៍   មុន     ថា ៖ «ដំបូង ពួកយើង ក៏ 

មិន ចង់ អើពើ ចំពោះ វា ដ្ររ  ត្រ កាន់ ត្រ យូរ  
វា រំខាន ដល់ ការ រស់នៅ របស់ យើង កាន់- 
ត្រ ខា្លាងំ  យើង ក៏ គិត គា្នា យក វា មក ដុស 
រូស  ដាក់ ហាល ថ្ង្រ  ធ្វើ យ៉ាងណា ឱ្រយត្រ វា 
បាត់ ស្អយុ ។ ព្រល នោះ យើង គា្មាន គំនិត 
ស្អ ីក្រ ពីន្រះ ទ្រ» ។

មក  ដល់ ឆ្នាំ ១៩៩៨  ពួកគាត់ ក៏ 
ទទួល បាន ការបង្រៀន ពី អង្គការ 
ប្រសក ់ នៅ ឯ ខ្រត្ត ព្រវ្រង  ព ីការក្រច្ន្រ 
ស្ន្រង ឱ្រយ ទៅ ជា របស់ មាន ប្រយោជន៍ 
ដូចជា គ្រឿងសង្ហារិម ជាដើម ។ 

លោក  ទ្រ ី សុចាន់  ជា ស្វាមី ចាប់ ផ្ដើម 
ស្រឡាញ់  ជំនញ  ន្រះ យ៉ាង ខា្លាងំ  រហូត 
ដល់ លោក កា្លាយជា គ្រូ បង្រៀន   ក្រច្ន្រ 
ស្ន្រង  សត្វ ពាហនៈ នៅអង្គការ ប្រសក់ 
ដ្រល ផ្ដើម ច្រញ ពីគម្រង អភិវឌ្រឍ ន៍ 
ក្រម ជំនួយ  សហភាព អឺរុ៉ប មុន វិវឌ្រឍ 
ខ្លនួជា គ្រះឹស្ថាន មីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ ។

បន្ទាប់ពីគម្រងអង្គការ ត្រូវបាន 
បញ្ចប់មួយ រយៈ  អ្នកស្រី ចិន្តាបាន 

រៀបរាប់ ដំណើរ រឿង  ថា៖ «ពួកយើង 
សម្រច ចិត្ត ដើរ ធ្វើ ការងរ ជាច្រើន  
ទាំង ជា កម្មករសំណង ់ឆ្លង ពី  ខ្រត្ត ដល់ 
ថ្រ  ក្រយ មក យើង នឿយណាយ   នឹង 
ការ ធ្វើ ការងរ ឱ្រយ គ្រ ព្រក  ស្វាមី របស់ខ្ញុំ 
ក៏ សម្រចចិត្ត សក យក ចំណ្រះ  ន្រះ 
មក ធ្វើ  បើ ទោះ ដឹង ថា អាច នឹង គា្មាន 
អ្នកគាំទ្រ ក៏ដោយ» ។

ដោយ ផ្ដើមអាជីវកម្ម តូច ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៣  រហូត មក ដល់ ឆ្នាំ  ២០១៧  
អ្នកស្រី និង ស្វាមី  មានតុដាក់ លក់ វត្ថុ 
ច្ន្រ ពីស្ន្រង     នៅ ម្ដុំ វត្តភ្នំ  រហូត ១ឆ្នាំ 
ក្រយ  ទើប អ្នកស្រ ីមាន ហាង ត្រមឹត្រវូ 
នៅ  ផ្រសារ ទំនើប សូរិយ ជាន់  ទី ៤  រហូត 
មកដល់ បច្ចុប្របន្ន ។

អ្នកស្រី វ័យ  ៣៨ ឆ្នាំ រូប ន្រះ បាន 
រៀបរាប់ ថា ៖ «១៧ ឆ្នាំ  គឺជា ការធ្វើ- 
ដណំើរ រយៈ  ព្រល ដ ៏វ្រង សម្រប ់យើង ។ 
មាន   ជា ច្រើន ដង ដ្រល ខ្ញុ ំសរួ ទៅ ប្ដ ីខ្ញុ ំថា  
ហ្រតអុ ីគាត ់មនិ ឈប ់ទាងំ ដ្រល ឃើញ 
ហើយ ថា វា មិន ទៅ មុខ ។ គាត់    ឆ្លើយ  
ប្រប់ ថា គាត់ ស្រឡាញ់  ហើយ គាត់ 
ចង ់ឱ្រយ ក្ម្រង ជនំន ់ក្រយ បាន ឃើញ អ្វ ី
ដ្រល គាត់ បន្រសល់ ទុក ។  ខ្ញុំ ក៏ គិត ថា បើ 
គាត់ តស៊ូ ដើរ យ៉ាងន្រះ  ខ្ញុំ នឹង ដើរ 
ជាមួយ គាត់ ឱ្រយ ឆប់ ដល់ »។

អ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្ត  ខ្លួនឯង 
ថា៖«យ៉ាងណា យើង មិន បាន ចំណា យ  
ថវិកាអ្វី ច្រើន ទ្រ  យើង ចាប់ផ្ដើម 
ដោយការ រើសស្ន្រង  ឈើ  នងិ ឫសឈើ 
ដ្រល គ្រ បោះចោល  បើ ទោះ ក្រយ 
មក យើង ទិញ  ក៏ វា មិន ថ្ល្រ  បើ គិត ទៅ  
វា គ្រន់ ត្រ ជា សំរាម ដ្រល គ្រ មិន 
ត្រវូការ ។ បើ យើង ខាត គ ឺខាត ត្រ កមា្លាងំ  
និង ព្រលវ្រលា »។

ដោយ ស្វាមី ទទួលបន្ទុក ការងរ ច្ន្រ 
ស្ន្រងទាំងស្រុង ហើយ ភរិយ ជា អ្នក 
ស្វ្រង រកទីផ្រសារ  នរយៈព្រល ច្រើន ឆ្នាំ 
មក ន្រះ អ្នកស្រី ចិន្តា និង ស្វាមី បាន 
អភិវឌ្រឍ ការ ក្រច្ន្រ ឱ្រយ   កា្លាយជា សមា្ភារ 
ផ្រស្រងៗ  ទាំង របស់ ប្រើប្រស់  គ្រឿង- 
សង្ហារិម  និង គ្រឿង អលង្ការ ។ 

អ្នកស្រី បន្ត ថា៖ «ព្រល មុន យើង ធ្វើ 
ពី ស្ន្រង សុទ្ធ  ត្រ វា មិន សូវ ក្រច្ន្រ បាន 
ច្រើន ទើប យើង លាយ វា ជាមួយ ឈើ  
ស្ពាន់  និង ប្រក់ ផ្រស្រងៗ  ធ្វើ ច្រញ ជា 
រូបកា្ដាម  ស្រះ  ក្រស  បាតស្រប្រកជើង  
ស្រនមា៉ាស្រសា  គោម  ដង្កៀប  ឧបករណ ៍
ភ្ល្រងខ្ម្ររ  ក្រវិល  ចិញ្ចៀន  ខ្រស្រក  និង 
របស់ ជា ច្រើន ទៀត» ។

ក្នុង ដំណាក់ កាល ន្រ ការ ក្រច្ន្រ ស្ន្រង 
រាបត់ាងំព ីការ ដសុសមា្អាត ដសុខាត ់ច្ន្រ 

នងិ  ប៉លូា ការ លាង ចណំាយ ព្រល យរូ 
និង ជា  ដំណាក់ កាល ពិបាក បំផុត។

យ៉ាងណាមិញ ភាព ពិស្រស ន្រ 
ផលតិផល ស្ន្រង   ដ្រល អ្នកស្រ ីស្រឡាញ់ 
បំផុត គឺ  «ពណ៌ ដ្រល គា្មាន២»។

អ្នកស្រី  ចិន្តា បាន ពន្រយល់ ថា៖ 
«ព្រល វា នៅរស់  វា ត្រង យក ស្ន្រង វា 
ទៅ ជល ់រាល ់ឧបសគ្គ ដ្រល វា ជបួ ប្រទះ  
ដ្រល បង្កើតឱ្រយ មាន ពណ៌ ផ្រស្រងៗ មិន 
ដូចគា្នា ។ ព្រលខ្លះ អ្នក ទិញ គាត់ មិន 
យល់  ដល់ ព្រល យើង អត់ មាន ពណ៌ 
ដ្រល គាត់ ត្រូវការ  គាត់ ក៏ មិន យក។  
យើង ក៏ មិនដឹង ធ្វើ យ៉ាងម៉្រច »។

តម្ល្រផលិតផល ច្ន្រពីស្ន្រង  ជា គ្រឿង 
អលង្ការ ថ្ល្រ បំផុត គឺ  ៣៥ដុលា្លារ  ត្រ បើ 
គ្រឿង សង្ហារមិ អាច មានតម្ល្រព ី២០០  
ទៅ ៣០០ ដុលា្លា រ ។

ផ្ដើម ពី ការ គាំទ្រ ជាវ ដោយភ្ញៀវ  
បរទ្រស រហូត ដល់អតិថិជន  រួមជាតិ  
អ្នកស្រី បានអះអាង ថា សិប្របកម្ម ច្ន្រ 
ស្ន្រង សត្វពាហនៈ មិនម្រនជា ការ- 
លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ សមា្លាប់សត្វ នោះទ្រ។ 
អ្នកស្រី គ្រន់ ត្រ ក្រច្ន្រ អ្វី ដ្រល គ្រ  
បោះចោលឱ្រយ  ទៅ ជា របស់ មាន តម្ល្រ  
ហើយ វា ក៏ រួម ចំណ្រក កាត់បន្ថយ 
សំរាម និង ការពារ បរិស្ថានផង ដ្ររ ។

ស្ត្រី ដ្រល ទទូច ឱ្រយ មហាជន ចូលរួម 
កាតប់ន្ថយ នងិ បន្ថ្រម ការ ក្រ ច្ន្រ សរំាម 
រូបន្រះ បាន លើកឡើង ថា៖ «វា អាច 
គ្រន់ ត្រ ជា ស្ន្រង  ត្រ ក្នុង ន្រះ បើ យើង 
កាន់ ត្រ ធ្វើ  យើង កាន់ ត្រ មាន គំនិត 
ច្ន្រប្រឌិត ហើយ អាច យក វា ជា របរ 
ចិញ្ចឹម ជីវិត ។ ខ្ញុំ ជឿ ថា  ក្ម្រង ជំនន់- 
ក្រយ អាច ធ្វើ លើស ប្ដី ខ្ញុំ ធ្វើ ផង »      ។

ព័ត៌មាន  បន្ថ្រម សូមចូលទៅ កាន់  
ទំព័រ  ហ្វ្រសប៊ុក សុមន (so mon-
ea)  ឬ ទំនក់ទំនង ទូរស័ព្ទ ល្រខ  
០១១៨០៥៨៦៦ និង ០៨៧ ៤៤៧ 
៣៨៦៕លោក ទេី សុចាន់ ជាស្វាមីសេឡាញ់ ការ កេ ច្នេ ស្នេង ជា វត្ថុ ផេសេងៗ ។ រូបថត ហុង មិន

សេនម៉ាសេសាដេល អ្នកសេី អះអាង ថា ជួយ សមេួលចរន្ត ឈាម។ រូបថត ហុង មិន

អ្នកសេ ីចិន្តា ទទួលការងារ ស្វេងរកទីផេសារផលិតផល  ខណៈ ស្វាមី ជា អ្នកសេឡាញ់ សិលេបៈ ច្នេ ស្នេង សត្វ ពាហនៈ ។ រូបថត ហុង មិន

ស្នេងគោ កេបី ដេលទាមទារ ការ សម្អាតយ៉ាង ផ្ចិត ផ្ចង់ មុន នឹង ច្នេ ។ រូបថត ហុង មិន

ប្ដបី្រពន្ធចាប់ដ្រគ្នាជិត២០
ឆ្នាំច្ន្រស្ន្រងគោក្របីគ្រចោល
ជាវត្ថបុ្រើប្រស់តំាងពីអត់
អ្នកគំទ្ររហូតដល់ល្របីឈ្មោះ



   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក ប្រដាល់ ជើងថ្មី  លីន ស្រងហុង  
មក ពី ក្លិប បូរីរាជសីហ៍មានរិទ្ធ  ត្រូវ បាន ដាក់ ឱ្រយ 
ប្រកួត ជម្រុះ ជាមួយ  ជើង ចាស់  ឡុង ខ្រត្ត  មក ពី 
ក្លិប ខ្លារ ខិនមានរិទ្ធ  ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍  TV5 Box-
ing Knock Out Series នា ថ្ង្រសៅរ៍ន្រះ។    
ការ ហ៊ាន ចូល ប្រ ឡូក  ក្នុង ចំណោម អ្នក ខ្លាំង ប្រប 
ន្រះ ដោយ សារ ស្រងហុង មាន ជំនឿ ថា  ប៉ះ ជា - 
មយួ ជើង ខ្លាងំ  ទើប ទទលួ បទ ពសិោធ ល្អ  ហើយ 
សមត្ថភាព  និង បច្ច្រកទ្រស  ព្រម ទាំង គោល- 
បំណង  គឺ ចង់ ប្រជ្រង ក្នុង ជំនឿ ឈ្នះ ដល់ ទៅ  ៥០ 
ភាគ រយ ផង ដ្ររ ។ 

លោក  ឡុង  សុី លីន  គ្រូ បង្វឹក របស់ កីឡាករ  
លនី  ស្រងហងុ  បាន  ប្រប ់ ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ ថា ៖« ទាងំ 
គ្រូ បង្វឹក  និង កូនសិស្រស  បាន ឯក ភាព គ្នា ថា  ការ  
ហ្វឹក ហត់ ឱ្រយ បាន ល្អ  ត្រៀម ចូល ប្រ កួត ក្នុង 
ព្រឹត្តិការណ៍ ពាន រង្វាន់ ដ៏ សំខន់ ន្រះ  ដ្រល 
អនុញ្ញាត ឱ្រយ អ្នក ប្រ ដាល់ ទាំង ចាស់  ទាំង ថ្មី  ចូល 
ល្រង បាន  ដោយ មិន គិត ពី ចាស់  ឬ ថ្មី និង ខ្លាំង  
ឬ  ខ្រសោយ នោះ  ទ្រ  សំខន់ ទម្ងន់ស្មើ គ្នា និងមាន  
ទឹក ចិត្ត ហ៊ាន ចូល ប្រ កួត» ។  

លោក  ឡុង  សុី លីន បាន  បន្ត ថា៖« ខ្ញុំ មើល 
ឃើញ ពី ដ្រ គូ  គឺ  ឡុង  ខ្រត្ត  ចាស់ វស្រសោ ជាង  ល្អ 
ជាង  ប៉នុ្ត្រ គ្រ មាន ចណំចុ ខ្រសោយ  ដ្រល យើង មាន 
លទ្ធភាព អាច វាយ តទល់ បាន   ព្រះ ក្នុង ៣ ទឹក 

កមា្លាំង យើង ល្អ ព្រញ ត្រ ម្តង ។  ចំណុច ដ្រល ខ្ញុំ 
មើល ឃើញ គឺ    ឡុង  ខ្រត្ត  មាន ទម្ងន់ ពិត ខ្ទង់ ៥៧ 
ឬ ព្រល ខ្លះ ដល់ ៦០ គីឡូក្រម  ហ្រតុ ន្រះ ការ- 
បញ្ចុះទម្ងន់  មក ប្រ កួត ត្រឹម ៥៤ គីឡូក្រម  គឺ 
កមា្លាំង នឹង ធ្លាក់ ចុះ ច្រើន ជាង មុន» ។ 

គ្រូ បង្វឹក រូប ន្រះបាន បន្ថ្រម ថា៖ «ចំណុច ទី ២  
ការ ប្រ កតួ ត្រមឹ ៣ ទកឹ  លនី  ស្រង ហងុ  ធ្វើ បាន ល្អ 
ណាស់  អាច វាយ សម្រុក ព្រញ ត្រ ម្តង  ដ្រល ជា 
ឱកាស  មនិ ត្រវូ ខក ខន ឡើយ  ហើយ ស្រងហងុ 

មាន  អាវុធ ល្អ  ពិស្រស គ្រ  វាយ ជង្គង់ បាន គ្រប់ 
សា្ថាន ភាព  ប៉ុន្ត្រ ឱ្រយ ត្រ ឆ្លង ផុត ជម្រុះ វគ្គ ទី ១ ន្រះ    
គឺ មាន ន័យ ថា  ល្អ បាន ឈាន  មួយ កម្រិត ទៅ 
ហើយ» ។

 ចំណ្រក  ឡុង ខ្រត្ត  ជា ខ្លា ចាស់ ១ រូប  កំពុង ត្រ 
មាន ឈ្មោះបោះ សំឡ្រងគួរ សម  ប៉ុន្ត្រ កីឡាករ   
រូប ន្រះ គ្មោន ស្នៀត សមា្លាប់ គួរ ឱ្រយ ខ្លាច នោះ ទ្រ  
ហើយ ក៏ មិន ធ្លាប់ ឈ្នះ បាន ជើង ឯក  ឬ ពាន រង្វាន់ 
អ្វី  នោះ ដ្ររ។ 

លោក  ញាន  សុធី  ដ្រល បាន ទៅ ស្រង់ ប្រវត្តិ 
ប្រ កតួ ផ្ទាល ់របស ់កឡីាករ ទាងំ ២ ថ្មីៗ  ន្រះ  បាន ឱ្រយ 
ដឹង ថា  កីឡាករ  លីន  ស្រងហុង  មាន កម្ពស់ 
១,៦៧  ម៉្រត្រ  ហើយ គ្រទើប  ធ្លាប ់ ប្រកតួ បាន២៥ 
ដង  ឈ្នះ ១៦  ចាញ់៧ និង ស្មើពិន្ទុ២ ដង។  
ចំណ្រក ឡុង ខ្រត្ត  គ្រ ធ្លាប់ ឆ្លង កាត់ ការ ប្រកួត 
បាន ច្រើន រហតូ ដល៨់៥ ដង  ឈ្នះ៥៦   ចាញ ់២០ 
និង ស្មើពិន្ទុ៩ ដង។  ទោះ បី ស្ថិតិ ប្រកួត ខុស គ្នា  
ប៉ុន្ត្រ  លីន  ស្រងហុង  ប្រកាស ថា  នឹង ប្រជ្រង 
យក កៅអី  សម្រប់ វគ្គ ជម្រុះ ជុំទី ២ ឱ្រយ ទាល់ ត្រ 
បាន  សិនចាំ គិតត ទៀត ។

 លោក  ញាន  សុធី ដ្រល ជា អ្នក ផ្គូ ផ្គង កីឡាករ 
ផង នោះ បាន ប្រប់ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ បន្ថ្រម  ថា ៖  
«ប្រសនិ  បើ  ឡងុ  ខ្រត្ត  ឈ្នះ  លនី  ស្រង ហងុ  វាជា 
រឿង ធម្មតា មយួ របស ់អ្នក ប្រដាលជ់ើង ចាស ់ ប៉នុ្ត្រ 
បើ ករណី  លីន  ស្រងហុង  ឈ្នះ វិញ  មាន ន័យ ថា  
រលក ថ្ម ី រញុ រលក ចាស ់ នងិ កាន ់ត្រ ល្រច ធ្លា មនិ 
ខនឡើយ» ។

 ចំណ្រក គូ ឯក ប្រចាំ សបា្តាហ៍ វិញ  ខ្លា ចាស់  អ៊ុង 
កំសត់  របស់ ក្លិប ព្រទទឹង កីឡា ខ្រត្ត បាត់ ដំបង 
ត្រូវ  ប្រកួត ជា មួយ ជើង ថ្មី  សឿន ឆ្នើម របស់  
ក្លិបបញ្ជាការដា្ឋាន ទ័ពពិស្រស  ដោយ ប្រកួត គ្នា 
ក្នុង ប្រភ្រទ ទម្ងន់៦៣,៥គីឡូក្រម  ខណៈ  មួយ 
រយៈ ន្រះ  អ៊ុង កំសត់  ចាញ់ ញឹក ញាប់ ណាស់   ត្រ 
សឿន  ឆ្នើម  ភាគ ច្រើន  ឈ្នះ  នងិ ប្រ កតួ មានការ- 
ទាក់ ទាញ បំផុត ៕  

ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១១

លីន  សេងហុង  ផេសង សំណាង មកជួបជើងចាស់ ឡុង ខេត្ត

ឡុង ខេត្ត (ឆ្វេង) តេវូ បេកួត ជមេះុ ជាមួយ លីន សេងហុង ដើមេបី រក អ្នក ឈ្នះ  ឡើង ទៅជំុ ទី ២។ រូបថត សហ ការី

Mourinho បារម្ភ កេយ  Spurs ទម្លាក់តោខៀវ 
 ឡងុដ ៍: លោក Jose Mour-

inho ជឿ ថា កីឡាករ របស់ ខ្លួន 
កំពុង ប្រឈម នឹង បញ្ហា ងយ 
របួស ដោយ សារ ត្រ កាល វិភាគ 
ប្រកួត បាល់ ទាត់ ក្រយ ក្រុម 
Tottenham Hotspur 
(Spurs) បាន ឡើង ទៅ វគ្គ ៨ 
ក្រុមពាន រង្វាន់ League Cup 
ដោយ ការ ទមា្លាក់ក្រុម   Chel-
sea ក្នុង វគ្គ ប៉្រណាល់ ទី ៥-៤ 
ក្រយ   ពីការ  ល្រង ក្នុង ម៉ោង 
ធម្មតា ស្មើ គ្នា ១-១ ។

កនូ ក្រមុ របស់ លោក Mour-
inho កំពុង  ល្រង  ប្រកួត  ទី២ 
ក្នុង ចំណោម៤  ប្រកួត រយៈ- 
ព្រល ៨ ថ្ង្រ ជាមួយ នឹង កម្ម វិធី  
៣  ផ្រស្រងពី  គ្នា ដ្រល ន្រះ  បាន 
បង្កើត  ជា កង្វល ់ ចពំោះ គ្រ ូបង្វកឹ  
ដោយ សារ   ថា កីឡាករ គ្មោន 
ព្រល សម្រក គ្រប់ គ្រន់ ។ 

Eric Dier គឺ ជា កីឡាករ ត្រ 
មា្នាក់ ប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង ក្រុម Spurs 
ដ្រល មាន វត្ត មាន ក្នុង ជម្រើស 
១១ នាក់ ដំបូង ទំាង ព្រល ន្រះ 
និង ទាំង កាល ពី ប្រកួត ស្មើ 
ជាមួយក្រុម Newcastle 
១-១ នៅ ក្របខ័ណ្ឌ Premier 
League ហើយគ្រ ឃើញ ខ្រស្រ - 
ការ ពារ សញ្ជាតិ អង់គ្ល្រស បាន 
រត់   ច្រញ ពី ទីលាន យ៉ោងលឿន 
ទៅបន្ទប់ ទឹក នៅ  វគ្គ ទី ២ ។

Mourinho  ដ្រល យល់ ថា 

ការ ខ្រសោះ ជាតិទឹក អាច  នាំឱ្រយ 
មាន  បញ្ហា ដល់ ខ្រស្រ ការ ពារ 
រូបនោះប្រប់ថា ៖ « ចំនួន នាទី 
ដ្រល បាន ល្រងគឺ ប្រថុយ  នឹង 
គ្រះ ថា្នាក់ ណាស់ ។ អ្វី ដ្រល ខ្ញុំ 
បាន ធ្វើ ថ្ង្រ ន្រះ ចំពោះ Eric 
Dier គ ឺគ្រះ ថា្នាក ់ម្រន ទ្រន ។ វា 
មិន គួរ ឱ្រយ មាន ការ ប្រកួត ២ ដង 
ក្នុង រយៈ ព្រល ៤៨  ម៉ោង នោះ 
ឡើយ ។ អ្វ ី ដ្រល   Dier ធ្វើ បាន 
គឺ ខុស ពី មនុស្រស ធម្មតា» ។

១ គ្រប់ នៅ នាទីទី ១៩  ពី  ខ្រស្រ- 
ប្រយុទ្ធ Timo Werner ដ្រល 
ជួយ ឱ្រយ ក្រុម Chelsea នាំមុខ 
មុន បាន ធ្វើ ឱ្រយក្ដី កង្វល់ របស់ 
លោក Mourinho មាន កាន់ 
ត្រ ធំ ឡើង ព្រល ត្រូវ ក្រុម ដ្រល 
ដឹក នាំ ដោយ លោក Frank 
Lampard ធ្វើ ការ គ្រប សង្កត់ 
តាំង ពី ចាប់ ផ្ដើម ។

ត្រ កីឡាករ  Erik Lamela 
បាន ជួយ ឱ្រយ Spurs តាម ស្មើ 
នៅ ៧ នាទី មុន ចប់ ការ ប្រកួត 
ហើយ Edouard Mendy 
អ្នក ចា ំទ ីថ្មរីបស ់Chelsea មនិ 
អាច រារាំង ការ ស៊ុត របស់ Dier, 
Lamela, Pierre-Emile 
Hojbjerg, Lucas Moura 
និង Harry Kane ពី ចំណុច 
ប៉្រណាល់ ទី បាន ។ 

ការ ស៊ុត  ៤ គ្រប់ ដំបូង របស់  
តោ ខៀវពី សំណាក់ កីឡាករ 

Tammy Abraham, Cesar 
Azpilicueta, Jorginho នងិ 
Emerson សុទ្ធ ត្រ  សម្រច  
ដូច គ្នា ត្រ Mason Mount  
ស៊ុតខុស គោល ដៅ។

ក្រយ  ធ្លាក់ ពី ពាន កម្រិត  ទី  
៣ របស់អង់គ្ល្រស ន្រះ លោក 
Lampard  និយយ ថា ៖ « អ្វី ក៏ 
អាច កើត  ដ្ររ ក្នងុ វគ្គ ប៉្រណាល-់ 
ទ ី។ ពតិ ម្រន អ្នក ចង ់បន្ត ដណំើរ 
ក្នងុ ការ ប្រកតួ ន្រះ ទៀត ត្រ មាន 
រឿង ជា ច្រើន ដ្រល គួរ កត់- 
សមា្គាល់ ។ យើង គ្រប សង្កត់ 
នៅ វគ្គ ទី១ ត្រ ការ ប្រកួត បាន 
ប្រ ប្រួលនៅ វគ្គ ទី  ២ » ។ 

លោក Mourinho បញ្ជាក់ 
ថា កាល វិភាគ ន្រ ការ ប្រកួត 

ដ្រល មានកាន់ ត្រ ច្រើន  ធ្វើ ឱ្រយ 
លោកគ្មោន ជម្រើសណា ក្រ ព ី
យក ការ ប្រកួតទល់ នឹង ក្រុម 
អីុស្រ អ្រល  Maccabi Haifa   
នៅ  Europa League ជា 
អាទិភាព ចម្របងនោះឡើយ។

អ្នក ចាត ់ការ សញ្ជាត ិពរ័ទយុ- 
ហ្គាល់ បានប្រប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ បាន 
ប្រប ់កឡីាករ គ្រប ់របូ ថា ពកួ គ្រ 
គួរ ត្រផ្ដោត ចំពោះ ប្រកួត ន្រះ 
បាន ហើយ  ត្រ ខ្ញុំ វិញ ត្រូវ គិត 
ដល់ ៣ ប្រកួត បនា្ទាប់ ។ ខ្ញុំ មិន 
អាច ជឿ សោះថា ក្នងុ រយៈ ព្រល 
ត្រ ៤៨ ម៉ោង យើង កំពុង ធ្វើ 
ការ ប្រកតួ មយួ នៅតបំន ់អ ឺរ៉បុ ។ 
កូន ក្រុម របស់ ខ្ញុំ ពិត ជា អសា្ចារ្រយ 
ម្រន ទ្រន » ៕ AFP/VN

Lamela (កណ្ដាល) របស់ កេមុ Spurs ពេយាយាមគេប់ គេងបាល់។ AFP

Man City ទិញបាន Dias  
ជាមួយនឹងតម្លេ ៧៩  លាន ដុលា្លារ

ឡុងដ៍: ក្រុម Manchester 
City ប្រកាស ពី ការ ទិញ បាន 
ខ្រស្រ ការ ពារ កណា្តាល  អន្តរ ជាតិ 
ព័រ ទុយ ហ្គាល់ Ruben Dias 
ពី ក្រុម Benfica ដោយ មាន 
កិច្ច សន្រយា រយៈ ព្រល ៦ ឆ្នាំ 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ ដោយ សង្រឃឹម 
ថា នឹង អាច ដោះ ស្រយ បញ្ហា 
ភាព ខ្វះ ចនោ្លាះតបំន ់ខង ក្រម 
ដ្រល  ក្រុម  របស់លោក Pep 
Guardiola ជួប ជាង ១ ឆ្នាំ 
កន្លង មក ។

ក្រមុនៅ ពរ័ ទយុហ្គាល ់Ben-
fica កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ បាន 
បញ្ជាក់ ថា ពួកគ្រ  ឈាន ដល់ 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង លក់ កីឡាករ 
Dias ក្នុង តម្ល្រ ៦៨ លាន អឺរ៉ូ 
($ ៧៩ លាន) បកូ រមួ នងឹ ប្រក ់
រង្វាន ់៣,៦ លាន អរឺ៉ ូ(ប្រមាណ  
$៤លាន ) បន្ថ្រម ទៀត ហើយ 
បាន  ផ្ទ្ររ យក កឡីាករ Nicolas 
Otamendi ត្រឡប់  វិញ  ក្នុង 
តម្ល្រ   ១៥ លាន អឺរ៉ូ (ប្រមាណ 
$១៧ លាន ) ។

ក្នុង ស្រចក្ដី ប្រកាស របស់  
Man City កីឡាករ Dias 
ដ្រល មាន វត្ត មាន ជាមួយ ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ ១៩ លើក  ប្រប់ 
ថា ៖ « ការមាន ឱកាស ចូល រួម 
ជាមយួ ក្លបិ  ដចូ Manchester 

City គឺ ជា ឱកាស ដ៏ វិស្រស- 
វិសាល បំផុត សម្រប់ ខ្ញុំ ហើយ 
ជា ក្លិប ១ ដ្រល ពិបាកនឹង 
បដិស្រធ  សំណើ ណាស់ » ។ 

កឡីាករ វយ័ ២៣ ឆ្នា ំបន្ត  ថា ៖ 
« ភាព ជោគ ជយ័ របស ់ពកួគ្រ គ ឺ
ច្របាស់ ណាស់ គ្មោន អ្វី ត្រូវ ឆ្ងល់ 
ឡើយ ។ ពកួ គ្រ គ ឺជា ក្រមុ ល្រច- 
ធ្លា  នៅ ប្រទ្រស អង់គ្ល្រស ក្នុង 
រយៈព្រល  ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ 
ន្រះ ដោយ ការ ល្រង ស្ទីល ប្រប 
ប្រយុទ្ធ ដ្រល ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ 
ថា ស័ក្ដិ សម នឹង ការ ល្រង  
ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ខ្ញុំ » ។

Dias នៅ ប្រប ់ទៀត ថា ៖ « វា 
ពិត ជា មាន ក្ដី រំភើប ខ្លាំង ណាស់ 
ដ្រល បាន កា្លាយ ចណំ្រក ១ ក្នងុ 
ក្រមុ លដំាបក់ពំលូ  ប្រប ន្រះ នងិ 
ដ្រល បាន ល្រង ក្រម ការ ដឹក- 
នាំ របស់ គ្រូ បង្វឹក កម្រិត ពិភព- 
លោក ដូច លោក  Pep Guar-
diola ព្រះគត់មាន ប្រវត្តិល្អ 
ខង អភវិឌ្រឍ សមត្ថ ភាព កឡីាករ 
ក្ម្រង ៗ  ។ ខ្ញុំ ជឿ ថា ខ្ញុំ អាច រីក- 
ចម្រើន នៅ ទី ន្រះ ដ្រល ឆន្ទៈ 
របស់ ក្លិប សុី (ស្រប)  គ្នា ជា-
មួយ  ខ្ញុំ ហើយ  ខ្ញុំ នឹង ផ្ដល់  គ្រប់- 
យ៉ោងដ្រល ខ្ញុំមាន ដើម្របី ជួយ 
ក្លិប  ជោគ ជ័យ និង ឈ្នះ ពាន- 
រង្វាន់ ផ្រស្រង ៗ  » ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ដោយសារធ្លាប់មានបទពិសោធន៍
ស្រាប់ក្នុងការប្រាកួតបវរកញ្ញា រួមផ្រាសំសមត្ថភាព
ភាសារបូសម្រាស់នងិចណំ្រាះដឹងផងនោះទើប-
ស្រាីស្រាស់កញ្ញាឯកផ្រានដីតំណាងឱ្រាយកម្ពុជាឆ្នាំ
២០២០កញ្ញាហ្រាងសុទ្ធនិស្រាស័យហាក់មាន-
សទុិដ្ឋិនិយមប្រាកបដោយភាពជឿជាក់សម្រាប់
ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមប្រាកួតកញ្ញាឯក
ផ្រានដីMissEarth 2020ដ្រាលមានចំនួន
៧១ប្រាទ្រាសទូទាងំពភិពលោកនៅថ្ង្រាទី២៩ខ្រា
វិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ២០២០ន្រាះ។
ស្រាីស្រាស់កញ្ញាឯកផ្រានដីកម្ពុជាឆ្នាំ២០២០

(MissEarthCambodia 2020)កញ្ញា
ហ្រាងសុទ្ធនិស្រាស័យដ្រាលជាអតីតកញ្ញាឯក-
MissUniversity2016ចំណាត់ថ្នាក់ល្រាខ២
និងធ្លាប់បានចូលរួមប្រាកួតកម្មវិធីMiss-
CosmopolitanWorld 2016នៅ
ប្រាទ្រាសមា៉ាឡ្រាសុីដោយទទលួបានពាន
២គពឺានBestintalent&ពានBest
Eyebrows។ចំណ្រាកឯការសិក្រាសាវិញ
កញ្ញាហ្រាងសុទ្ធនិស្រាស័យទើបត្រាបាន-
បញ្ចប់ការសកិ្រាសាផ្ន្រាកទនំាក់ទនំងអន្តរ-
ជាតិនៅសាកលវិទ្រាយាល័យBridge-
waterStateUniversity នៅក្នុង
រដ្ឋមា៉ាស្រាជូស្រាតសហរដ្ឋអាម្រារិក-
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងមក-
សម្រាប់កម្មវធិីផ្លាស់ប្តរូនិស្រាសតិ
(ExchangeProgram)
ហើយកញ្ញាក៏ជានសិ្រាសិតរៀន
ជនំាញទនំាក់ទនំងអន្តរជាតិ
នៅសាកលវិទ្រាយាល័យបញ្ញា-
សាស្រា្តនៅប្រាទ្រាសកម្ពុជាខណៈ
សមត្ថភាពភាសាបរទ្រាសវិញគឺកញ្ញា
ក៏អាចនិយាយភាសាអង់គ្ល្រាស
បានយា៉ាងសា្ទាត់ជំនាញដូច
ភាសាកំណើត។ស្រាីសា្អាត
សម្រាបុរស្រាអ្រាម មានកម្ពស់-
១,៧០ម៉្រាត្រាកញ្ញាហ្រាងសទុ្ធ-
និស្រាស័យដ្រាលធ្លាប់បម្រាើការងារជាមន្ត្រាី
ផ្ន្រាកទំនាក់ទំនងន្រាអង្គការក្រារដ្ឋាភិ-
បាលមួយនិងធ្លាប់បម្រាើការងារជា-
ជំនួយការក្រាុមអាកាសយានិកក្រាុម-
ហ៊ុនមួយកាលពីឆ្នាំ២០១៧។
កញ្ញាសុទ្ធនិស្រាស័យក៏បាន

សម្ត្រាងពីអារម្មណ៍សុទិដ្ឋិ-
និយមក្រាយពីបានកា្លាយជា
កញ្ញាឯកផ្រានដីប្រាចាំឆ្នាំ
២០២០តំណាងឱ្រាយ-
កម្ពុជានិងមានក្តីរំពឹង
សម្រាប់ការចូលរួម-
ប្រាកួតមានលក្ខណៈ
ពិភពលោកចុងឆ្នាំ-
ន្រាះដ្រារថ៖«នាងខ្ញុំ

រំភើបចិត្តខ្លាំងជាមួយអ្វីដ្រាលជាបទ-
ពិសោធនិងការត្រាៀមទទួល
យកអ្វីដ្រាលថ្មីដើម្រាបីការ-
ផ្លាស់ប្តូរ។  ដូច្ន្រាះ
ហើយនាងខ្ញុំនឹង
មានឱកាសសម្រាប់
ផ្រាសព្វផ្រាសាយទៅកាន់
ពិភពលោកឱ្រាយ-
កាន់ត្រាសា្គាល់នងិ
បានយល់ដឹង-
អំពីប្រាទ្រាស-
កម្ពុជាជាមិន
ខនឡើយ។
ដោយឡ្រាក-

ក្រាពីបានជាប់ជា
តំណាងកញ្ញាឯក-

ផ្រានដីឆ្នាំ២០២០ន្រាះ
កញ្ញាហ្រាងសទុ្ធនសិ្រាសយ័
ក៏ល្រាចឮថនាងកំពុង
ត្រាៀមខ្លួនចូលរួមប្រាកួត-
ប្រាជ្រាងកម្មវិធីអន្តរជាតិ-

មួយទៀតដ្រារគឺកម្មវិធីកញ្ញា
ឯកចក្កវាឡកម្ពជុាប្រាចាឆំ្នាំ
២០២០-MissUni-
verseCambodia
ខណៈក្រាពីន្រាះគ្រាក៏-
ឃើញមានប្រាិយមិត្ត-
គាំទ្រានាងបានស្នើឱ្រាយចូល-

រមួកម្មវធិីប្រាកតួផ្រាស្រាងៗទៀត
រួមមានដូចជាកម្មវិធីMiss
supranational2021កម្ម-
វិធីMiss interconti-
nental 2021កម្មវិធី
MissECO interna-
sional 2021កម្មវិធី
MissUnited conti-
nent 2021និងកម្មវិធី
MissGlobe2021
ជាដើម៕

កញ្ញា សុទ្ធនិសេស័យ  កញ្ញាឯក ផេនដី កម្ពជុាឆ្នា២ំ០២០    នឹង   ចូលរួម 

ការ  បេកួត  អន្តរជាតិ   Miss Earth 2020  នៅ ចុងឆ្នា ំ។រូបសហការី

កញ្ញាឯកផែនដីកម្ពជុាមានសុទិដ្ឋនិិយមនឹង
កម្មវិធីពិភពលោកMissEarth2020
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លោក ឈិន កា្វាន់ ចេ បន ចាកចេញ ពី មន្ទរីពេទេយ ទៅ ស្នាក់នៅ ខាង បេពន្ធ កេយអត់លទ្ធភាព ពេយាបលជំងឺ។

គែូឈិនខ្វាន់ចែធ្លាក់ខ្លនួឈឺធ្ងន់
និងជួបទុក្ខដោយសារកែកីែខ្លាងំ
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈ  គ្រាូប្រាដល់ក្លបិមកុដរាជ-
សីហ៍ន្រាសមាគមប្រាដល់ក្រាសួង-
មហាផ្ទ្រាលោកឈិនខ្វាន់ច្រាបាន
ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយមាន
អាការទន់ដ្រាជើងអស់កមា្លាងំនិង
ឡើងសមា្ពាធឈាមដ្រាកមួយកន្ល្រាង
ទៅហើយហើយកាលពីសបា្តាហ៍
មុនលោកបានចូលទៅសម្រាក
ព្រាយាបាលនៅមន្ទរីព្រាទ្រាយរដ្ឋមួយក្នងុ
រាជធនីភ្នពំ្រាញបុ៉ន្ត្រាសម្រាកបាន
ត្រា២យប់ត្រាវូបានបង្ខំចិត្តចាក-
ច្រាញវិញព្រាះជីវភាពក្រាីក្រាព្រាក
គា្មានប្រាក់បង់ខណៈតម្ល្រាគ្រា
សម្រាកព្រាយាបាលតម្ល្រា១យប់២០
ដុល្លារឯណោះដោយមិនទាន់គិត
ពីការចំណាយផ្រាស្រាងៗច្រាើនទៀត
នៅឡើយ។
ភរិយាលោកឈិនខ្វាន់ច្រា

អ្នកស្រាីសោមរ៉្រានបានប្រាប់ថ
លោកគ្រាូឈិនខ្វាន់ច្រាបានច្រាញ
ពីមន្ទរីព្រាទ្រាយហើយដោយគា្មានលុយ
បង់ថ្ល្រាគ្រាដ្រាកឬព្រាយាបាលនោះទ្រា
គឺបានមកនៅផ្ទះនៅភូមិចុងក្រាចូ
ឃំុរាបស្រាកុពារំាងខ្រាត្តព្រាវ្រាង
ជាបណោ្តោះអាសន្ន។
អ្នកស្រាីបន្តថ៖«ជំងឺរបស់គាត់

លើសសមា្ពាធឈាមនិងនិយាយ
ល្រាងច្រាបាស់ហើយគឺដ្រាកមួយ
កន្ល្រាងដើរមិនបានឡើយឥឡូវ
កំពុងរកថ្នាំខ្ម្រារដំពិសាព្រាះតម្ល្រា
ថោកហើយនៅព្រាលគាត់បង្វកឹ
សិស្រាសមិនបានប្រាបន្រាះគឺគា្មាន
ប្រាក់ចំណូលទ្រាខណៈ២សបា្តាហ៍

កន្លងមកន្រាះបានអាហារដោយ
សារមិត្តភក្តិកូនសិស្រាសនិងសប្រាបុរ-
សជនជួយផ្តល់ឱ្រាយ»។
អ្នកស្រាីសោមរ៉្រានបញ្ជាក់ថ៖

«កាលពីមិនទាន់ឈឺគាត់បង្វកឹ
សិស្រាសនិងធ្វើគណៈកម្មការប្រាកួត
នៅទូរទស្រាសន៍អាសីុអាគ្ន្រាយ៍គឺបាន
លុយខ្លះនិងរត់មូ៉តូឌុបខ្លះផ្រាសំផង
បុ៉ន្ត្រាព្រាលន្រាះចប់ត្រាម្តងដោយសារ
ការងារនៅទីនោះគ្រាបិទច្រាើនខ្រា
ហើយហើយឥឡូវឈឺធ្ងន់ទៀត
គឺរង់ចំាត្រាជីវិតចុងក្រាយបុ៉ណោ្ណោះ។
ហ្រាតុន្រាះសូមសប្រាបុរសជនម្រាត្តា
ជួយគាត់ក្នងុគ្រាដ៏លំបាកបំផុត
ន្រាះផងព្រាះយើងគា្មានអ្វីជាទីពឹង
នោះឡើយ»។
លោកគង់ចាន់ធីណាប្រាធន

ក្លិបមកុដរាជសីហ៍បានប្រាប់
ថ៖«លោកខ្វាន់ច្រាបានធ្លាក់ខ្លនួ
ឈឺធ្ងន់រយៈព្រាល២សបា្តាហ៍មក
ហើយហើយលោកក៏បានឃ្លាត
ពីការបង្វកឹច្រាើនខ្រាមកហើយដ្រារ
ដោយបញ្ហាសុខភាពន្រាះចំណ្រាក
ជីវភាពរបស់គាត់គឺពិតជាក្រាតោក-
យា៉ាកណាស់ព្រាះក្រាពីធ្វើជាគ្រាូ
ប្រាដល់គាត់រត់មូ៉តូឌុបខ្លះបុ៉ន្ត្រា
ព្រាលន្រាះគឺចប់ទំាងអស់ដ្រាកមួយ
កន្ល្រាងនិយាយមិនច្រាបាស់ផង»។
លោកបានបន្តថក្រាមុកូនសិស្រាស

និងសប្រាបុរសជនមួយចំនួនបាន
ជួយគាត់តមលទ្ធភាពតិចតួច
ដើម្រាបីសម្រាលការលំបាកនិងបាន
ទៅព្រាទ្រាយបុ៉នា្មានថ្ង្រា បុ៉ន្ត្រាមិនអាច
បានតមតម្រាវូការជាក់ស្ត្រាងនោះ
ឡើយគឺបានមួយគ្រាៗ បុ៉ណោ្ណោះ

ហើយលោកឈិនខ្វាន់ច្រាជា
អ្នកប្រាដល់បន្តវ្រានពីជីតនិង
ឪពុកដ្រាលមានស្រាកុកំណើតនៅ
ខ្រាត្តបាត់ដំបង។
លោកចាន់ធីណាបានបន្ថ្រាម

ថជីតនិងឪពុករបស់លោក
ខ្វាន់ច្រាជាអ្នកប្រាដល់ល្រាបីល្រាបាញ
នៅខ្រាត្តបាត់ដំបងជំនាន់ទសវត្រាសរ៍
៥០និង៦០ឈ្មាះតខ្វាន់និង
តឈិនចំណ្រាកលោកខ្វាន់ច្រា
បានមកបង្វឹកប្រាដល់ឱ្រាយក្លិប-
មកុដរាជសីហ៍នៅរាជធនីភ្នំព្រាញ
ក្នុងឆ្នាំ២០១១រហូតមកដល់
បច្ចបុ្រាបន្នដ្រាលធ្លាក់ខ្លនួឈឺន្រាះ។
គួរបញ្ជាក់ថគ្រាូប្រាដល់ឈិន

ខ្វាន់ច្រាមានអាយុពិតជាង៧០ឆ្នាំ
មានបងប្អនូ៤នាក់ស្រាី១និងប្រាសុ
៣នាក់ជាអ្នកប្រាដល់ទំាងអស់
ដ្រាលមានវ័យចាស់ៗ ទៅហើយ។
លោកខ្វាន់ច្រាបណ្តះុបណា្តោល
បានកូនប្រាសុមា្នាក់ជាកីឡាករឆ្នើម
គួរសមឈ្មាះឈិនខ្វាន់ងុ៉យ
ហើយបន្ថ្រាមលើន្រាះលោកបង្វកឹ
កីឡាករឱ្រាយមានសមត្ថភាពល្អ-
គួរសមដ្រាលមានឈ្មាះល្រាបីចូល
ប្រាកួតប្រាជ្រាងបានលំដប់ជួរមុខ
មួយចំនួនដូចជារឿងសោភ័ណ្ឌ,
ឌុមក្រាវដ,រិនមុន្នី,ស្រាកគឹមរួន,
រឿងសារិទ្ធនិងធនុរាជជាដើម
បុ៉ន្ត្រាព្រាលន្រាះលោកនិយាយមិន
ច្រាបាស់សា្តាប់មិនបានហើយកំពុង
សា្នាក់នៅជាបណោ្តោះអាសន្នជា-
មួយប្រាពន្ធក្នងុលក្ខណៈក្រាលំបាក
បំផុតនៅភូមិចុងក្រាចូឃំុរាបស្រាកុ
ពារំាងខ្រាត្តព្រាវ្រាង៕

ស្រសី្រស់ ហ្រង សុទ្ធនិស្រស័យ កញ្ញា ឯក ផ្រន ដី 
តំណាង  កម្ពជុា  ឆ្នា២ំ០២០ ។ រូប សហការី 



សារអបអរសាទរ
របស់ឯកឧត្តមWang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា
ជនរួមជាតិនិងមិត្តភក្តិទាំងឡាយ
ជាទីនឹករឭក

ថ្ងៃនៃះជាថ្ងៃរំឭកខួបអនុសៃសាវរីយ៍
នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមា-
និតចិន។ក្នុងឱកាសដ៏សៃនឱឡារិក
និងឧត្តុង្គឧត្តមនៃះខ្ញុំសូមតំណាង
សា្ថានទូតចិនបៃចាំកម្ពុជាសម្តៃង
គារវកិច្ចដោយស្មោះជូនចំពោះបុគ្គ-
លិកនៃសហគៃសចិនក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជាគៃូបងៃៀនភាសាចិន និង
អ្នកស្ម័គៃចិត្តចិនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
និសៃសិតចិនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជានិង
ពៃមទាងំបៃជាជនចនិនៅក្នងុបៃទៃស
កម្ពជុានងិសមូថ្លៃងអណំរគណុយ៉ាង- 
ជៃលជៃជូនចំពោះមិត្តភក្តិកម្ពុជា
គៃប់មជៃឈដ្ឋានដៃលតៃងយកចិត្ត-
ទុកដក់និងគាំទៃដល់ការអភិវឌៃឍ
របស់បៃទៃសចិននិងបានចូលរួមជា
កមា្លាំងជំរុញមិត្តភាពជាបៃពៃណីរវាង
ចិននិងកម្ពុជា!
កាលពី៧១ឆ្នាំមុនស្ថិតកៃម

ការដឹកនាំរបស់គណបកៃសកុម្មុយនីស្ត
ចិនបៃជាជនចិនទូទាំងបៃទៃសបាន
ឆ្លងកាត់និងពុះពាររាល់ឧបសគ្គ
ដ៏កាចសាហាវបានផ្តួលរំលំចកៃ-
ពត្តិនិយមសក្ដិភូមិនិយមនិងមូល-
ធននិយមការិយធិបតៃយៃយបាន
យ៉ាងជោគជ័យដៃលបៃៀបដូចជាភ្នំ
ដ៏ធ្ងន់ចំនួន៣ធំៗនិងសមៃចបាន
បដិវត្តន៍បៃជាធិបតៃយៃយនិយមថ្មីផងដៃរ។  
ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិត
ចនិបានបង្ហាញឱៃយឃើញពីការកៃក
ឈរឡើងនៃបៃជាជនចិនចាប់តាំងពី
ពៃលនោះមកហើយបៃជាជនចនិបាន
ដើរលើមាគា៌ាសមៃចនូវភាពរុងរឿងដ៏
អសា្ចារៃយយ៉ាងធំទូលំទូលាយ។
រយៈពៃល៧១ឆ្នាំនៃះកៃមការ-

ដឹកនាំរបស់គណបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន
បៃជាជនចិនបានខិតខំបៃឹងបៃង
ដោយផ្ទាល់ខ្លួនបានជម្នះរាល់ឧប-
សគ្គ និងរាល់ការលំបាកបានឆ្លងផុត
រាល់រនាងំនងិឧបសគ្គពមីយួទៅមយួ
បានបង្កើតសមិទ្ធផលធំៗនិងលៃបីៗ
ជាចៃើនគរួឱៃយកតស់មា្គាល់។បៃជាជន
ចនិសមៃចបានសម្ទុះដ៏លឿនមហមិា
បំផុតក្នុងការកៃកឈរឡើងសមៃបូរ
ហូរហៀរឡើងនិងដ៏ខ្លាំងកា្លា។នាឆ្នាំ
នៃះបៃទៃសចិននឹងកសាងសង្គម

ដៃលបៃជាជនមានជវីភាពធរូធារបង្គរួ
គៃប់ជៃុងជៃយសមៃចបាននូវ
គោលដៅ១០០ឆ្នាំទី១។បៃទៃសចនិ
នាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះកាន់តៃខិតជិត
ទៅរកការសមៃចបាននូវគោលដៅ
នៃភាពរីកចមៃើនដ៏មហិមាជាង
ពៃលណាៗទាំងអស់។
មិត្តភក្តិទាំងអស់ជាទីរាប់អាននា

ដើមឆ្នាំ២០២០មានការផ្ទុះឡើងនូវ
ជំងឺវីរុសកូវីដ១៩។ការបៃឈមមុខ
ជាមួយនឹងជំងឺវីរុសដ៏កាចសាហាវ
មួយនៃះកៃមការដឹកនាំដ៏រឹងមាំ
របស់គណបកៃសកុម្មុយនីស្តចិនដៃល
មានឯកឧត្តម Xi Jinpingជា
ស្នូលយើងតៃងតៃបៃកាន់ខ្ជាប់នូវ
គោលការណ៍យកបៃជាជនជាធំបាន
ចាប់ផ្តើមសង្គៃមបៃយុទ្ធបៃឆំង
ជាមយួនងឹជងំឺវរីសុមួយនៃះដៃលបាន
ចូលរួមដោយបៃជាជនចិន។បៃទៃស
ចនិទទួលបានសមិទ្ធផលផ្លៃផ្កាយុទ្ធ-
សាស្តៃសំខន់ៗក្នុងការបៃយុទ្ធ-
បៃឆំងនឹងជំងឺវីរុសក្នុងរយៈពៃលដ៏ខ្លី
ហើយធានាបានអាយុជីវិតសុខភាព
និងសុវត្ថិភាពបៃជាជនចិនយ៉ាងមាន
បៃសិទ្ធភាពនិងជាគំរូដ៏ល្អសមៃប់

កិច្ចបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺវីរុសជា
សកលមួួយនៃះ។
បៃទៃសចិននៅអំឡុងពៃលបំពៃញ

ការងរទប់សា្កាត់នឹងជំងឺវីរុសបាន
ផ្តួចផ្តើមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាង
សហគមន៍សុខភិបាលសមៃប់
មនសុៃសជាតិរមួបានគាទំៃយ៉ាងពៃញ-
ទំហឹងនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺវីរុស
មយួនៃះជាអន្តរជាតិនៃះបានបង្ហាញ
ឱៃយឃើញពីការទទួលខុសតៃូវរបស់
ចិនដៃលជាបៃទៃសមហាអំណាច។
បៃទៃសចិនបានផ្តល់ជំនួយជាង២
ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិកដល់សហ-
គមន៍អន្តរជាតិ។ រដ្ឋាភិបាលចិននឹង
អនុវត្តការប្តៃជា្ញាចិត្តដ៏អសា្ចារៃយរបស់
ឯកឧត្តមបៃធានាធិបតីចិនXiJin-
pingក្នងុកចិ្ចចាតទ់កុវា៉ាកស់ាងំចនិជា
ផលិតផលសាធារណៈអន្តរជាតិនិង
ការរមួចណំៃករបស់ចនិដើមៃបីសមៃច
បាននូវលទ្ធភាពទទួលយកបាននិង
ការទទួលខុសតៃូវលើវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩សមៃប់បៃទៃសដៃលកំពុង
អភិវឌៃឍន៍។
បៃឈមមុខនឹងការតៃស្តសាក-

លៃបងនៃជំងឺវីរុសមួយនៃះនិងបរិយ-
កាសអន្តរជាតិដ៏ស្មគុសា្មោញនិងផ្លាស់
ប្តូរឥតឈប់ឈរបៃទៃសចិនបាន
រៀបចំគមៃងជំរុញកិច្ចទប់សា្កាត់នឹង
ជំងឺវីរុសនិងការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចនិង
សង្គមបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនូវគំរូថ្មី
ដៃលផ្តោតសំខន់លើវដ្តក្នុងបៃ-
ទៃសជាតិជាគោលនិងការជំរុញគា្នា
ទៅវិញទៅមកវដ្តទ្វៃដងក្នុងបៃទៃស
និងអន្តរជាតិនិងបានជំរុញកិច្ចសា្តោរ
អភវិឌៃឍសៃដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គមនងិទទលួ
បានសមិទ្ធផលជាក់ស្តៃងជាចៃើនគួរ
ឱៃយកត់សមា្គាល់។ យោងតាមតួលៃខ
បង្ហាញឱៃយឃើញថាក្នុងតៃីមាសទី២
នាឆ្នាំនៃះGDP របស់បៃទៃសចិន
បានកើនឡើង៣,២%បើធៀបនឹង
រយៈពៃលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
អង្គការមលូនធិិរបូយិវត្ថុអន្ដរជាតិបាន
ពៃយាករថាបៃទៃសចិននឹងកា្លាយជាតួ
សៃដ្ឋកិច្ចសំខន់តៃ១គត់ដៃលអាច
រកៃសាបាននូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាន
ពៃញ១ឆ្នាំ២០២០ហើយយើងពិត
ជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង។
មិត្តភក្តិទាំងឡាយជាទីរាប់អាន

ឆ្នាំនៃះគឺជាខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី
១០នៃការបង្កើតកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្តៃគៃប់
ជៃងុជៃយរវាងចនិនងិកម្ពជុាហើយ
ក៏ជាខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី១នៃ
ការចុះហត្ថលៃខអនុវត្តផៃនការ
សកម្មភាពកសាងសហគមន៍ជោគ-
វាសនារួមរវាងបៃទៃសទាំង២ផង- 
ដៃរ។បៃឈមមខុជាមួយនងឹជំងឺវីរុស
បៃទៃសចនិនងិកម្ពជុារដ្ឋាភបិាលនងិ
បៃជាជនទាំង២បៃទៃសតៃងពួត-
ដៃគា្នាពុះពាររាល់ការលំបាកបង្កើត
បានជាគំរូដ៏បៃពៃសមៃប់កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺ
វីរុសលើឆកអន្តរជាតិ។ ក្នុងអំឡុង
ពៃលនៃការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺវីរុសកូវីដ-
១៩មួយនៃះភាគីទាំង២បានបង្កើត
រួមគា្នានូវកិច្ចការទី១ជាចៃើន។
សម្តៃចនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃន

គឺជាបៃមុខរដ្ឋាភិបាលបរទៃសទី១
ដៃលបានបំពៃញទសៃសនកិច្ចក្នុងបៃ-
ទៃសចនិ។ជនំយួសមា្ភារទបស់ា្កាត់នងឹ
ជងំឺវរីសុលើកដបំងូដៃលទកីៃងុWu-
hanខៃត្តHubeiបៃទៃសចិន
ទទួលបានគឺមកពីបៃទៃសកម្ពុជា។

រដ្ឋាភិបាលចិននិងកងទ័ពចិនបាន
បញ្ជូនកៃុមអ្នកជំនាញវៃជ្ជសាស្តៃ
ទប់សា្កាត់នឹងជំងឺវីរុសលើកដំបូងគៃ
ក្នុងតំបន់ឬសកលលោកគឺមកកាន់
បៃទៃសកម្ពុជា។ កិច្ចចរចាពាណិជ្ជ- 
កម្មសៃរីរវាងចិននិងកម្ពុជាជាកិច្ច-
ចរចាពាណិជ្ជកម្មសៃរីទី១តៃូវបាន
បញ្ចប់ដោយតាមរយៈVideoCon-
ference។សមយុទ្ធ“នាគមាស-
២០២០”គឺជាលំហាត់រួមគា្នាតៃ១
គត់ដៃលធ្វើឡើងដោយភាគីចិន
ជាមួយនឹងកងទ័ពភាគីកម្ពុជា។
កិច្ចបៃជុំគណៈកមា្មោធិការសមៃប-
សមៃួលអន្តររដ្ឋាភិបាលរវាងចិននិង
កម្ពជុាលើកទី៥ជាកិច្ចបៃជំុកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការយន្តការទ្វៃភាគីកមៃិត
កំពូលទី១ដៃលរៀបចំរវាងចិននិង
បៃទៃសជិតខង។ភាពជាក់ស្តៃង
ជាចៃើនរាប់មិនអស់តៃូវបានបង្ហាញ
ឱៃយឃើញពីមិត្តភាពជាបៃពៃណីរវាង
ចិននិងកម្ពុជាតៃូវបានកៃលម្អថៃម-
មួយកមៃិតទៀតបនា្ទាប់ពីឆ្លងកាត់
ការដុសខត់នៃជំងឺវីរុសមួយនៃះ។

 មតិ្តភក្តិទាងំអស់ជាទីរាបអ់ានពភិព- 
លោកនាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះកំពុង
ឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដៃល
មិនធា្លាប់មានក្នុង១សតវតៃសរ៍នៃះ។
ពិភពលោកកំពុងឈរនៅចំណុច
ចាបផ់្តើមបៃវត្តសិាស្តៃថ្មីមយួ។ជោគ-
វាសនារបស់មនុសៃសជាតិមានទំនាក់-
ទំនងស្អិតល្មួតដៃលពុំធា្លាប់មានដូច
សព្វថ្ងៃនៃះទៃ។បៃទៃសចិននឹងបន្ត
ពងៃីកការបើកចំហទៅកាន់ពិភព-
លោកខងកៃ រួបរួមសាមគ្គីគា្នា
ជាមយួបណា្តាបៃទៃសកដ៏ចូជាបៃទៃស
កម្ពុជាផងដៃរពងៃីកសមិទ្ធផល
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការជោគជ័យរួមគា្នា
កាន់តៃធំ។ បៃទៃសចិននឹងដើរតួជា
អ្នកអនុវត្តពហុភាគីនិយមបន្តជំរុញ
ការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារមួ
សមៃប់មនុសៃសជាតិគៃប់រូបសមៃច
បានការសាមគ្គីគា្នា និងភាពរីកចមៃើន
កាន់តៃធំសមៃប់សង្គមមនុសៃសជាតិ!
សូមជូនពរប្រទ្រសចិននិងកម្ពុជា

រីកចម្រើនថ្កុំថ្កើននិងអភិវឌ្រឍប្រជា-
ជនរស់នៅដោយសុខក្រស្រមក្រសាន្ត!
សូមជូនពរមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជា

ដ្រលប្រៀបដូចបងប្អូនយូរអង្វ្រង
ជាអមតៈ!

ឯកឧត្តមWangWentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចំាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។ 

ខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការបង្កើត
សាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនលៃីកទី៧១

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២០ //  www.postkhmer.com



ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យស្នព្ះខ្
(Mid-AutumnFestival)យើង
ប្រព្ធខួបន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ
ប្ជាមានិតចិនលើកទី៧១។
នៅថ្ង្ដ៏ពិស្សនិងស្ស់បំព្ង

សមាជកិទាងំអសន់្សមាគមពាណ-ិ
ជ្ជកម្មអាណិកជនចិនហុងកុងនិងមា៉ា-
កាវនៅកម្ពជុានងិរបូខ្ញុំសមូជនូពរដោយ 
ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះប្ទ្ស
របស់យើងឱយ្កានត់្រកីចម្ើនរងុរឿង
និងសូមជូនពរប្ជាជនយើងឱ្យ
រស់នៅដោយក្តីសុខដុមរមនា!សូម
ជនូពរជនរមួជាតិហងុកងុមា៉ាកាវនងិ
បជ្ាជនចនិនៅក្នងុបទ្ស្កម្ពជុាឱយ្
ទទួលបាននូវក្តសុីខ និងសប្បាយ
រីករាយក្នងុឱកាសបុណ្យស្នព្ះខ្។
ចាបត់ាងំពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ-

ប្ជាមានិតចិនក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩មកគឺ
មានការផ្លាស់ប្តូរដ៏អសា្ចារ្យក្នុងរយៈ-
ព្ល៧១ឆ្នាំមកន្ះដ្លបាន
អនញុ្ញាតឱយ្ពភិពលោកមើលឃើញពី
សម្ទុះន្ការរីកចម្ើនរបស់ប្ទ្ស
ចិនចាប់តាំងពីការបិទនិងអន់ថយ
រហូតដល់បើកចំហនិងរីកចម្ើនដ៏-
ខ្លាំងកា្លាដ្លមិនធា្លាប់មានពីមុននៅ
លើឆកអន្តរជាតិ។

ចាប់តាំងពីក្ីក្ រហូតដល់កា្លាយ-
ជាប្ទ្សមហាអំណាចមានស្ដ្ឋ-
កិច្ចធំបំផុតលំដាប់ទី២នៅលើពិភព-
លោកបទ្ស្ចនិបានចណំាយពល្
ត្ប៉ុនា្មោនទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះដើម្បី
បញ្ចប់ដំណើរការឧស្សាហូបនីយកម្ម
ដ្លប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើនបាន
ឆ្លងកាត់រាប់រយឆ្នាំ។
ដោយសា្មោរតីនិងឆន្ទៈដ៏មោះមុត

ប្ជាជនចិនបានកសាងប្ទ្សចិន
ឱ្យកា្លាយទៅជាប្ទ្សមហាអំណាច
ដ៏អសា្ទារយ្នងិទនំើបមយួហើយបជ្ា-
ជាតចិនិកពំងុឈរនៅលដំាប់ខ្ពស់ក្នងុ
ចំណមប្ជាជាតិនានាលើពិភព-
លោក។ឆ្នាំ២០២០គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាក
មួយសម្ប់ប្ទ្សចិន និងពិភព-
លោក។
ការផ្ទុះឡើងភ្លាមៗន្ជំងឺកូវីដ១៩

បណា្តាលឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់
មនុស្សជាតិទាំងអស់។
បនា្ទាប់ពីការតស៊ូដ៏លំបាកនិងការ-

លះបង់ដ៏ធធំង្អស់រយៈពល្ជាង២
ខ្នៅទបីផំតុបទ្ស្ចនិបានទទលួ
ជោគជយ័យ៉ាងខ្លាងំនៅក្នងុការគប្-់
គ្ងជំងឺរាតត្បាតមួយន្ះនិងបាន
ផ្តល់នូវជំនួយដ៏មានតម្ល្សម្ប់

ការការពារនងិទបស់ា្កាត់ជងំឺរាតតប្ាត
មួយួន្ះសមប្់បទ្ស្ជាច្ើននៅ
ជុំវិញពិភពលោក។
កឡ្ក្មើលអតតីកាលវញិ,យើង

បានដើរជាមយួសម្ទុះដ៏ខ្លាងំកា្លាហើយ
គ្ប់ជំហាននីមួយៗគឺពោរព្ញទៅ
ដោយទុក្ខលំបាក។
ចពំោះថ្ង្អនាគតយើងនៅត្អាច

ប្ឈមនឹងហានិភ័យនិងបញ្ហា
ប្ឈមមួយចំនួនប៉ុន្ត្យើងត្ងត្
ជឿជាក់ថាមិនថាមានភ្លៀងខ្យល់ឬ
ឧបសគ្គប្បណានោះទ្គឺមិនអាច
បញ្ឈប់ប្ជាជនចិនពីការធ្វើដំណើរ
ឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីស្វ្ងរកជីវិតដ៏-
ប្សើរនិងសម្ចក្តីសុបិនន្ការ-
កសាងឡើងវញិដ៏អសា្ចារយ្របស់បជ្ា-
ជាតិចិនបានទ្។
អបអរសាទរខួបន្ការបង្កើត

សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន!
សមូឱយ្ចណំងមតិ្តភពរវាងបទ្ស្

ចិននិងកម្ពុជាស្ថិតស្ថ្រជានិរន្តរ៍ និង
មិនប្ួលប្។

លោក Yum Sui Sang  ប្រធាន 
សមាគម ពា ណិ ជ្ជ កម្ម អាណិកជន 
ចិន ហុងកុង និងមា៉ា ក្រវ នៅ កម្ពុជា
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អបអរសាទរខួបនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនលើកទី៧១

លោក Yum Sui Sang  ប្រធាន សមាគម   CHKMEBA។ 

សមាគម   CHKMEBA ផ្តល់ជំនួយវ្រជ្ជសាស្ត្រដល់កម្ពជុា។ 
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ទំនាក់ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជា-
ចិនកំពុងឈានដល់គំរូថ្មីមួយទៀត
ជាមួយនឹងការចុះហត្ថល្ខលើកិច្ច-
ព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី(FTA)
លើកដំបូងក្នុងឆ្នាំន្ះជាមួយប្ទ្ស
មហាអំណាចស្ដ្ឋកិច្ចជិតខង។
ភពស្បគ្នាខងស្ដ្ឋកិច្ចដ្ល

មានភពរួសរាយរាក់ទាក់និងឧត្តម-
គតិរួមបានរួមចំណ្កដល់បរិយ-
កាសពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្ដំណើរការ
ល្អជាមួយនឹងការវិនិយោគធំៗរបស់
ប្ទ្សចិនដ្លជំរុញដល់គម្ង
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខន់ៗនៅក្នុង
បទ្ស្កម្ពជុាអស់រយៈពល្ជាច្ើន
ទសវត្សរ៍មកន្ះ។
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភគីបានកើនឡើង

ដល់៩,៤៣ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ឆ្នាំមុនធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨មាន
ទំហំទឹកប្ក់៧,៤ពាន់លានដុលា្លារ
ដ្លកើនឡើង២៧,៧ភគរយ។
ឯកឧត្តមងួនម៉្ងតិចអគ្គនាយក

សភពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឱ្យ
ភ្នំព្ញប៉ុស្ត៍ដឹងថា៖«កម្ពុជាគួរត្
ទាញយកអត្ថប្យោជន៍ពីកិច្ចព្ម-
ព្ៀងពាណជិ្ជកម្មសរ្ីជាមយួបទ្ស្
ចិននៅក្នុងផ្ន្កដ្លអាចបំព្ញ

បន្ថ្មដល់ប្ទ្សចិន។នៅទីបំផុត
ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចត្ូវ-
បាននាំច្ញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់
បទ្ស្ចនិដោយមនិចាបំាច់ឆ្លងកាត់
តាមរយៈប្ទ្សទី៣ទៀតទ្»។
ក្ុមហ៊ុនចិនទាំងរដ្ឋ និងសហ-

គ្សឯកជនបានចូលរួមចំណ្ក
យ៉ាងច្ើនក្នុងវិស័យហ្ដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធថាមពលអចលនទ្ព្យ និង
កសិកម្មរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។
តាមរយៈFTAន្ះវានឹងកា្លាយជា

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយខណៈការយក
ពន្ធគយនងឹត្វូបានកាតប់ន្ថយដល្
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្ុមហ៊ុននាំច្ញ 
កម្ពុជាទទួលបានទីផ្សារកាន់ត្ច្ើន
សម្ប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនដ្លវា
មានសារៈសំខន់ណាស់ក្នុងអំឡុង
ព្លមានបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ដ្ល
បានរាំងខ្ទប់ដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្ម។
នៅព្លដ្លFTA ចាប់ផ្តើម

ទំនិញកម្ពុជាប្ហ្ល៣៤០មុខពី
កម្ពុជានឹងត្ូវបានរួចផុតពីការយក
ពន្ធដូចជាម្ច ខ្ទឹមស ម្ទ្សក្ៀម
គ្ប់សា្វាយចន្ទីទឹកឃ្មុំនិងគ្ឿងសមុទ្
ជាដើម។តាមរយៈកចិ្ចព្មព្ៀងន្ះ
នឹងជំរុញដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅ

ជនបទ ដ្លប្ជាជន៨០ភគរយ
ពឹងផ្អ្កលើវិស័យកសិកម្ម។
កិច្ចព្មព្ៀងន្ះគ្បដណ្តប់លើ

ទំនិញនិងស្វាកម្ម កិច្ចសហប្តិ-

បត្តកិារវនិយិោគពាណជិ្ជកម្មអ្ឡចិ-
ត្ូនិកកចិ្ចសហបត្បិត្តកិារសដ្្ឋកចិ្ច
និងបច្ច្កទ្សព្មទាំងគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមផ្លូវមួយខ្ស្ក្វាត់មួយផងដ្រ។

ភគីទាងំ២បានបញ្ចប់ការចរចាFTA
របស់ពួកគ្នៅថ្ង្ទី២០ខ្កក្កដា។
ឯកឧត្តមបន្ថម្ថា៖«បទ្ស្កម្ពជុា

នៅត្មានភពទាក់ទាញដល់វិនិ-
យោគិននិងសហគិ្នចិន។ទំនាក់-
ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចរវាងប្ទ្សទាំង២
កាន់ត្មានភពប្សើរឡើងនិង
ត្ូវបានលើកកម្ពស់។កិច្ចព្ម-
ព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី (FTA)នឹង
ទាក់ទាញសកម្មភពអាជីវកម្មចិន
កាន់ត្ច្ើន»។
ឯកឧត្តមម៉ង្តចិបានគសូបញ្ជាក ់

ថា៖«ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភគីបាននិង
កពំងុដណំើរការទៅយ៉ាងរលនូហើយ
នៅឆ្នាំន្ះប្ទ្សទាំង២បានចុះ
កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីដ្ល
នឹងជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម  និង
ការវិនិយោគទ្វ្ភគី។
ក្នងុឆ្នាំ២០១៩ពាណជិ្ជកម្មទ្វភ្គី

បានឈានដល់៩,៤ពាន់លានដុលា្លារ។
ទាំងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋបានចូល-
រួមចំណ្កយ៉ាងច្ើនដល់ស្ដ្ឋកិច្ច
ក្នុងស្ុកទាក់ទងនឹងការផ្ទ្របច្ច្ក-
វិទ្យាការលើកកម្ពស់ជំនាញរបស់
កមា្លាំងពលកម្មកម្ពុជានិងការបង្កើត
ការងារ»៕

ឯកឧត្តម  ងួន  ម៉្រង តិច អគ្គនាយក សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា។ 

សករាជថ្មីសមៃប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពជុា-ចិន
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គម្រោងជួសជុលហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅតាមជនបទន្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជាដំណាក់កាលទី២សាងសង់ដោយ
ក្រោុមហ៊ុនYunanConstructionandInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd(YCIH)។គោលបំណង
ន្រោគម្រោងដំណាក់កាលទី២ដ្រោលសាងសង់ដោយក្រោុមហ៊ុនYunanConstructionandInvestmentHold-
ingGroupCo.,Ltd(YCIH)គឺដើម្រោបីក្រោលម្អហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅតំបន់ជនបទន្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជាដ្រោល
អាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រោីក្រោធ្វើឲ្រោយស្រោដ្ឋកិច្ចជនបទនិងសា្ថានភាពស្រោដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រោជាជននៅតំបន់
ដច់ស្រោយាលកាន់ត្រោប្រោសើរឡើង។ ខ្រោត្តមួយចំនួនដ្រោលទទួលបានអត្ថប្រោយោជន៍ពីគម្រោងន្រោះគឺខ្រោត្តត្រោបូងឃ្មុំ
ព្រោវ្រោង និងសា្វាយរៀង។ប្រោទ្រោសចិនគ្រោងនឹងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងផ្លូវនៅតំបន់ជនបទន្រោប្រោទ្រោស
កម្ពុជាដើម្រោបីជួសជុលនិងធ្វើឱ្រោយប្រោសើរឡើងនូវផ្លូវដ្រោលមានស្រោប់៕

ចិនផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតនៅតំបន់ជនបទ
ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ដ្រោលមូលនិធិន្រោះជាជំនួយឥតសំណងរបស់
រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្តើមនៅខ្រោវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ហើយគ្រោងនឹង
បញ្ចប់ក្នុងរយៈព្រោល២ឆ្នាំ។គម្រោងសរុបមានចំនួន៩៦៤អណ្តូងនិង
ស្រោះទឹកសហគមន៍ចំនួន៥៤ត្រោូវបានសាងសង់ក្នុងខ្រោត្តចំនួន១០។
ខ្រោត្តទាងំនោះរមួមានព្រោវ្រោងសា្វាយរៀងកពំងច់ាមកពំងស់្ពឺបាតដ់បំង
ពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងបនា្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខ្រោត្តកំពត។
ហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងន្រោះនឹងផ្តល់ទឹកសា្អាតមានអនាម័យសម្រោប់
ការប្រោើប្រោស់ប្រោចាំថ្ង្រោប្រោព័ន្ធធារាសាស្ត្រោសម្រោប់កសិកម្មនិងសម្រោប់
ការចិញ្ចឹមសត្វសម្រោប់ប្រោជាជននៅតាមជនបទរាប់ពាន់នាក់៕

ហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយវ្រោជ្ជសាស្ត្រោធំបំផុតទី២របស់ចិន ដ្រោលមានទំហំ២៤៣០០
ម៉្រោត្រោការ៉្រោសាងសង់នៅលើផ្ទ្រោដី៧,៦ហកិតានៅខ្រោត្តត្រោបូងឃ្មុំបានចាបផ់្តើមសាងសង់នៅថ្ង្រោទី
២៨ខ្រោកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩ហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅខ្រោតុលាឆ្នាំ២០២១។ មន្ទីរព្រោទ្រោយខ្រោត្ត
ត្រោបូងឃ្មុំត្រោូវបានរចនាឡើងដោយក្រោុមហ៊ុនចិនChinaIPPRInternationalEngineering
Co.,Ltdហើយបច្ចបុ្រោបន្នកពំងុត្រោវូបានសាងសង់ដោយក្រោមុហ៊នុChinaRailwayConstruc-
tionGroupដ្រោលជាក្រោមុហ៊នុសណំង់ធជំាងគ្រោទី២របស់ប្រោទ្រោសចនិ។មន្ទរីព្រោទ្រោយន្រោះត្រោវូបាន
សាងសង់ដោយមានសាលពិគ្រោះយោបល់វ្រោជ្ជសាស្ត្រោទូទៅ៣០០គ្រោសម្រោប់ជំងឺទូទៅគ្រោ
សម្រោក ICUចំនួន១០បន្ទប់ប្រោតិបត្តិការនិងបន្ទប់សង្គ្រោះបនា្ទាន់១កន្ល្រោងឱសថសា្ថាន
មណ្ឌលច្រោកចាយសារធាតុរាវផ្ទះបាយនងិកន្ល្រោងតម្កល់សាកសពជាដើម។លើសពនី្រោះទៀត
ផ្ន្រោកព្រោយាបាលដោយកាំរស្មីក៏បំពាក់ដោយមា៉ាសុីនថតទំនើបចុងក្រោយបង្អស់MRI,CT,DR
និងមា៉ាសុីនថតក្រោពះពោះវៀនដ៏ទំនើបជាច្រោើនទៀត។ ក្រោពីផ្តល់ការព្រោយាបាលនិងស្រោវា
សខុភាពល្អប្រោសើរសម្រោប់សហគមន៍ក្រោប្រោរៗនោះមន្ទរីព្រោទ្រោន្រោះក៏នងឹបង្កើតការងារជាង៥០០
កន្ល្រោងដ្រោលបម្រោើជាមន្ទរីព្រោទ្រោយកណា្តាលនងិជាមជ្រោឈមណ្ឌលវ្រោជ្ជសាស្ត្រោដ៏ធំមយួដើម្រោបីគាទំ្រោដល់
តម្រោូវការវ្រោជ្ជសាស្ត្រោរបស់ប្រោជាជននៅភាគខាងជើងប្រោទ្រោសកម្ពុជា៕

ចិនផ្តល់ជំនួយដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទ្រសកម្ពុជា 

គម្រង ហ្រ ដ្ឋា រ ច ន សម្ព័ន្ធ 

ចិន ផ្តល់ជំនួយ សម្រប់ គម្រង ទឹកស្អាត   
នៅ តំបន់ជនបទ ដំណាក់កាល ទី២

ចិន សងសង់ មន្ទីរព្រទ្យ លើ ផ្ទ្រដី ៧,៦ ហិកតា នៅ ខ្រត្ត ត្បូងឃ្មុំ 



ប្រោទ្រោសកម្ពុជានៅត្រោជាទីកន្ល្រោងដ៏
ល្អសម្រោប់វិនិយោគិនហុងកុងក្នុង
រយៈព្រោល២០ឆ្នាំកន្លងមកន្រោះ។
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាមានលក្ខណៈចម្រោុះ
មានភាពជិតស្និទ្ធងាយស្រោួលក្នុង
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ឱកាសអាជីវកម្ម
ស្រោដ្ឋកិច្ចដ្រោលមានដុលា្លារូបនីយកម្ម
កមា្លាំងពលកម្មគ្រោប់គ្រោន់ និងធន-
ធាន គឺជាកតា្តាទាក់ទាញវិនិយោគិន
បរទ្រោសបានយា៉ាងងាយស្រោួល។
នាយកប្រោតិបត្តិសមាគមពាណិជ្ជ-

កម្មហុងកុងនៅកម្ពុជាលោកLarry
ShuenFaiNgបានឲ្រោយភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍
ដឹងថា៖«ហ្រោតុផលមួយដ្រោលពួកគ្រោ
(វិនិយោគិនហុងកុង)ចង់មកប្រោទ្រោស
កម្ពជុាគឺដោយសារត្រោស្រោដ្ឋកិច្ចដ្រោល
មានដុលា្លារូបនីយកម្មគា្មានការគ្រោប់-
គ្រោងរូបិយប័ណ្ណបរទ្រោស។ទាំងន្រោះ
គពឺតិជាមានសារៈសខំាន់សម្រោប់ពកួ- 
គ្រោពីព្រោះនៅហុងកុងមានអាជីវកម្ម 
ជាច្រោើនក៏ប្រោើប្រោស់ប្រោក់ដុលា្លារអា-
ម្រោរិកដ្រោរ។
«ហ្រោតុផលទី២គឺរដ្ឋាភិបាលបាន

សា្វាគមន៍ជនបរទ្រោសដ៏កក់ក្តាដ្រោលមក
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ទោះបីថ្ល្រោ
ដើមមិនទាបខា្លាំងប៉ុន្ត្រោយា៉ាងហោច-
ណាស់ក៏មានភាពងាយស្រោលួក្នងុការ- 

ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ្រោរ»។
តាមការបា៉ាន់សា្មានមានវិនិយោគិន

ប្រោមាណ២០០មកពីហុងកុងដ្រោល
បានដកទ់នុយា៉ាងច្រោើននៅក្នងុវសិយ័
ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ស្រោប្រោកជើង
ថាំព្រោទ្រោយអចលនទ្រោព្រោយលក់រាយនិង
ភោជនីយដ្ឋាន ដ្រោលកំពុងជំរុញដល់
កំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រោុកដូចដ្រោល
យើងអាចកត់សមា្គាល់នៅក្នុងសមា-
ជិកភាពរបស់HKBAC។
លោកបន្ថ្រោមថា៖«ប៉ុន្ត្រោវិនិយោគិន

កាន់ត្រោច្រោើនមកពីហុងកុងមកបើក
ភោជនីយដ្ឋានដើម្រោបីបម្រោើម្ហូបប្រោប

ហុងកុងហើយក៏មានវិនិយោគិនមក
បើកហាងលក់ទំនិញផងដ្រោរ»។
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាដ្រោលស្រោដ្ឋកិច្ចកំពុង

រីកលូតលាស់យា៉ាងឆប់រហ័សក៏កំពុង
ត្រោូវការជំនាញផ្រោស្រោងៗមកពីហុងកុង
ផងដ្រោរដូចជាផ្ន្រោកស្រោវាកម្មនៅក្នុង
ផ្ន្រោករចនាចំណ្រោះដឹងបច្ច្រោកទ្រោស
អចលនទ្រោព្រោយ និងការផ្តល់មូលនិធិ
សម្រោប់ក្រោមុហុ៊នជាដើម។លោកNg
ថ្ល្រោងថាមជ្រោឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ
ធំៗក៏កំពុងសម្លងឹមើលបន្ថ្រោមទៀតដើម្រោបី
លើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
រវាងហុងកុងចិនដីគោកនិងកម្ពជុា»។

ក្រោុមប្រោឹក្រោសាអភិវឌ្រោឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម
ហងុកងុបានរៀបចដំណំើរទស្រោសនកចិ្ច
របស់រដ្ឋាភិបាលនិងសិកា្ខាសាលា
ធុរកិច្ចដើម្រោបីនាំវិនិយោគិនពីហុងកុង
មកកម្ពុជាហើយស្រោវាកម្មមួយដ្រោល
អាចជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
គឺការប្រោើប្រោស់ស្រោវាកម្មមជ្រោឈត្តកម្ម
នៅហុងកុងពីព្រោះយើងមានប្រោព័ន្ធ
មជ្រោឈត្តកម្ម និងប្រោព័ន្ធច្រោបាប់ដ៏រឹងមាំ
ស្រោដៀងនឹងប្រោទ្រោសសិង្ហបុរីដ្រោរ។
ប៉ុន្ត្រោចំណងពាណិជ្ជកម្មដ៏រឹងមាំ

កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារត្រោ
ជំងឺរាតត្រោបាតកូវីដ១៩ដ្រោលបានបន្ថយ

ល្រោបឿនន្រោការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការ-
ធ្វើដំណើររបស់វិនិយោគិន។
«មុនព្រោលកូវីដយើងឃើញមាន

ការវិនិយោគច្រោើនមកពីចិនដីគោក
និងហុងកុង។ហុងកុងមានលក្ខណ-
ពិស្រោសពីព្រោះប្រោជាជនជាច្រោើន
ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដីគោក
ចាប់តាំងពីប្រោគល់ទៅឲ្រោយចិនវិញ។
ក្រោមុហុ៊នហុងកុងកានត់្រោច្រោើនមក
បណា្តាក់ទុននៅកម្ពជុាក៏មានមានទំនាក់-
ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដីគោក។
លោកបន្ថ្រោមថា៖«តាមពតិកូវដី១៩

មិនម្រោនធ្វើឲ្រោយវិនិយោគិនមិនចង់មក
វិនិយោគនៅកម្ពុជាទ្រោ ប៉ុន្ត្រោវាធ្វើ ឱ្រោយ
ពួកគ្រោពិបាកធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា។
មនុកវូដី១៩ក្រោមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
CathayDragonប្រោតិបត្តិការជើង
ហោះហើរត្រោង់១៤ជើងរៀងរាល់
សបា្តាហ៍រវាងហុងកុងនិងកម្ពុជា។
ជាធម្មតានៅព្រោលវនិយិោគនិសម្រោច
មកវិនិយោគនៅទីន្រោះ ពួកគ្រោចង់
មកកាន់ប្រោទ្រោសន្រោះដើម្រោបីស្វ្រោងយល់
អំពីប្រោជាជននិងវប្រោបធម៌ប៉ុន្ត្រោដោយ-
សារការធ្វើដំណើរត្រោូវបានរឹតបន្តឹង
ពួកគ្រោមិនអាចមកកាន់ទីន្រោះបានទ្រោ
ដូច្ន្រោះការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រោស
មានល្រោបឿនយឺត»៕

៥ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
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នៅព្រោលរោងចក្រោសម្លៀកបំពាក់
JiwWeiCambodiaGarment
Factory Ltdត្រោូវបានបង្កើតនៅ
កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១១គឺដើម្រោបីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋា- 
ភិបាលដ្រោលជំរុញឱ្រោយវិនិយោគិន
បរទ្រោសជួយជំរុញដល់វិស័យឧស្រោសា-
ហកម្មកាត់ដ្រោរនៅកម្ពុជា។
នាយកប្រោតបិត្តិក្រោមុហ៊នុJIAWEI

CambodiaលោកRaymondTam
បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ថា៖«១៥ឆ្នាំ
មុននៅព្រោលដ្រោលយើងជ្រោើសរីស
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានផលិតកម្ម
របស់យើង ថ្ល្រោដើមន្រោការផលិតស-
ម្លៀកបំពាក់នៅលើទីផ្រោសារក្នុងស្រោុក
ដចូជាប្រោក់ឈ្នលួទតីាងំរោងចក្រោនងិ 
ការដឹកជញ្ជូននៅមានកម្រោិតទាប
ហើយអ្វដី្រោលគរួឱ្រោយទាកទ់ាញសម្រោប់
យើងមកវិនយិោគនៅកម្ពុជាគឺដោយ
សាររដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការលើក-
ទឹកចិត្តផ្ន្រោកពន្ធដរខណៈប្រោទ្រោស
ន្រោះបាននាំច្រោញទៅកាន់ទីផ្រោសារជា-
ច្រោើននៅជុំវិញពិភពលោក។
ដោយចូលរួមនៅក្នុងឧស្រោសាហកម្ម

ផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាអស់
រយៈព្រោលជាង១ទសវត្រោសរ៍កន្លងមក
ន្រោះលោកRaymondដ្រោលក៏ជា
នាយកសមាគមពាណិជ្ជកម្មហុងកុង
នៅកម្ពុជា(HKBAC)និងជា

សមាជិកគណៈកម្មការប្រោតិបត្តិន្រោ
សមាគមរោងចក្រោកាត់ដ្រោរនៅកម្ពុជា
(GMAC)ផងដ្រោរនោះបានឃើញ
ឧស្រោសាហកម្មមយួន្រោះមានការវវិត្តខា្លាងំ
ជាពិស្រោសនៅក្នុងព្រោលបច្ចុប្រោបន្ន។
«នៅព្រោលយើងចាបផ់្តើមផលតិនៅ

កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១១យើងបាន
ចាប់ផ្តើមពីរោងចក្រោតចូមយួនងិមាន
កមា្លាំងពលកម្មតិច»។
ប៉ុន្ត្រោសព្វថ្ង្រោយើងមានរោងចក្រោធំ

មួយនៅផ្លូវវ្រោងស្រោងរាជធានីភ្នំព្រោញ
និងមានក្រោុមហ៊ុនបុត្រោសម្ព័ន្ធដ្រោល
មានទីតំាងនៅក្រោប្រោរនោះដ្រោលមាន
បុគ្គលិកជាង១២០០នាក់ រួមទំាង

បុគ្គលិកផ្ន្រោកគ្រោប់គ្រោងផងដ្រោរ»។
អស់រយៈព្រោលជាច្រោើនឆ្នាំ JIE

WEIបានផលតិនងិនាចំ្រោញសម្លៀក- 
បំពាក់ប្រោមាណ១០លានខោអាវទៅ
សហភាពអឺរុ៉ប(EU)ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ទោះយា៉ាងណាជាមួយនឹងការរីក-

រាលដលន្រោជំងឺកូវីដ១៩នៅដើមឆ្នាំ
២០២០ន្រោះនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាន
ដកផ្ន្រោកខ្លះន្រោប្រោព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
(EBA)ពីកម្ពុជាកាលពីខ្រោសីហា
ក្រោុមហ៊ុនត្រោូវពិនិត្រោយមើលទីផ្រោសារថ្មី
ជំនួសនិងវិធីសាស្ត្រោថ្មីៗក្នុងការធ្វើ
អាជីវកម្មដើម្រោបីទ្រោទ្រោង់ប្រោតិបត្តិការ
របស់ខ្លួនឱ្រោយមានការប្រោកួតប្រោជ្រោង។

ជាភព័្វសណំាងសម្រោប់JIEWEI
វិធីសាស្ត្រោធ្វើពិពិធកម្មរបស់ពួកគ្រោ
ទៅក្នុងទីផ្រោសារអាម្រោរិកនិងកាណាដ
ទទួលបានភាគលាភល្អ។
តើអ្នកណាដ្រោលគតិដល់ថាជងំឺកូវដី- 

១៩បានធ្វើឱ្រោយក្រោុមហ៊ុនរអាជីវកម្ម
របស់យើងនៅត្រោមានអ្នកត្រោវូការជា-
ពសិ្រោសនៅព្រោលមានភាពមនិប្រោកដ
ប្រោជាន្រោស្រោដ្ឋកិច្ចប្រោបន្រោះ?
«ទោះជឿឬមិនជឿការផលិតខោ-

អាវគ្រោងបានជួយឱ្រោយអាជីវកម្មរបស់
យើងនៅដំណើរការធម្មតា។ក្នុង
អឡំងុព្រោលន្រោការរកីរាលជងំឺកូវដី១៩
ប្រោជាជនភាគច្រោើនបានសា្នាក់នៅ
ក្នុងផ្ទះហើយតម្រោូវការខោអាវគ្រោង
បានកើនឡើងជាលំដប់។
លោកRaymondមានប្រោសា-

សន៍ថា៖«ជាលទ្ធផលអ្នកបញ្ជាទិញ
ផ្ទាលព់ីយើងគមឺានហាងTargetនងិ
Walmartដ្រោលបានស្នើសុំឱ្រោយយើង
ផលិតនិងនាំច្រោញនូវខោអាវគ្រោង
យប់នៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រោើនសម្រោប់
ទផី្រោសារសហរដ្ឋអាម្រោរកិនងិរហតូដល់
ទីផ្រោសារកាណាដ»។
ចំពោះបញ្ហាប្រោឈមដ្រោលសហ-

ភាពអឺរ៉ុបដកEBAផ្ន្រោកខ្លះពីកម្ពុជា
សម្រោប់លោកRaymondមាន
ទនំកុចតិ្តថាជាមយួនងឹកចិ្ចខតិខំប្រោងឹ-
ប្រោងនិងមានផ្រោនការធ្វើពិពិធកម្ម

អាជីវកម្មទៅក្នុងទីផ្រោសារដ្រោលចំ-
ណ្រោញច្រោើនហើយនៅព្រោលអនា-
គតJIEWEIអាចនឹងពឹងផ្អ្រោកតិច
ទៅលើទីផ្រោសារអឺរ៉ុប។
លោកបានបន្ថ្រោមថា៖«ការព្រោួយ

បារម្ភចម្រោបងសម្រោប់យើងជាមួយ
ទីផ្រោសារអឺរ៉ុបគឺចាប់ពីខ្រោសីហា ឆ្នាំ
២០២០ពន្ធនាចំលូនងឹត្រោវូអនវុត្តលើ
៤០ប្រោភ្រោទគឺ២៥ប្រោភ្រោទសម្រោប់
សម្លៀកបំពាក់៩ប្រោភ្រោទសម្រោប់
ស្រោប្រោកជើងនិង៦ប្រោភ្រោទសម្រោប់
កាបូប។ជាមួយនឹងការយកពន្ធលើ
ការបញ្ជាទិញនឹងធ្វើឱ្រោយការនាំច្រោញ
របស់យើងថយចុះ។
«ការកាត់បន្ថយចំណាយប្រោតិបត្តិ-

ការអាចជាជម្រោើសមួយផ្រោស្រោងទៀត
ដ្រោលយើងអាចពិចារណាប្រោសិនបើ
យើងមានគម្រោងផ្តាតជាថ្មមី្តងទៀត
នៅលើទីផ្រោសារអឺរ៉ុបប៉ុន្ត្រោសម្រោប់ព្រោល
ន្រោះយើងក៏នឹងស្វ្រោងរកដំណោះ-
ស្រោយនិងឱកាសផ្រោស្រោងទៀតដ្រោលអាច
កាត់បន្ថយការបាត់បង់សកា្តានុពល
នៅទីផ្រោសារសហភាពអឺរ៉ុប»។
ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយសម្រោប់

JIEWEIការផលិតសម្លៀកបំពាក់
សម្រោប់គ្រោងយប់ច្រោបាស់ណាស់រង-
ផលប៉ះពាល់ស្រោបព្រោលដ្រោលមាន
ភាពមិនប្រោកដន្រោឧស្រោសាហកម្មកាត់-
ដ្រោរនៅទូទាំងពិភពលោក៕

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានទាក់ទាញវិនិយោគិនហុងកុងអស់រយៈព្រល២០ឆ្នាំមកហើយ។ 

លោក So Man Kit និងលោក Raymond Tam ព្រលផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍។ 

កម្ពជុា - ហុងកុង : ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ រឹងមំា ជាច្រើន ទសវត្ស រ៍

តម្រវូការ សម្លៀកបំពាក់ គ្រងយប់ ធ្វើ ឱ្យរោងចក្រ Jie Wei អាចជម្នះបញ្ហាប្រឈម



៦ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆ្ន្ំ២០២០//  www.postkhmer.com

បន្ទាប់ពីអាជីវកម្មបានធ្លាក់ចុះក្រមុហុ៊នMingFaiGroupជឿជាក់ថានឹងមានសម្ទះុងើបឡើងវិញ
ក្រុមហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ

ហុងកុងMingFaiGroupគឺជា
ក្រមុហ៊នុអន្តរជាតិដ្រលមានឯកទ្រស
ខាងផលិតសមា្ភារប្រើប្រស់នៅក្នុង
សណ្ឋាគារនិងលើយន្តហោះបាន
ជ្រើសរើសប្រទ្រសកម្ពុជាជាមជ្រឈ-
មណ្ឌលផលិតកម្មដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន
នៅក្នុងតំបន់ដោយសារត្រគោល-
នយោបាយធុរកិច្ចដ៏ទាក់ទាញរបស់
ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធគឺMingFai

Enterprise(Cambodia)CoLtd
បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨បច្ចុប្របន្នបានដំណើរ-
ការរោងចក្រចនំនួ១៧នងិមានកម្មករ
បម្រើការងារជាង២០០០នាក់អឡំងុ
ព្រលប្រតិបត្តិការដល់ចំណុចខ្ពស់-
បំផុតហើយគោលដៅនាំច្រញភាគ-
ច្រើនគឺទីផ្រសារអាម្ររិកនិងអឺរ៉ុប។
ក្រុមហ៊ុនផលិតនូវផលិតផលជា-

ច្រើនប្រភ្រទដូចជាសមា្ភារប្រើប្រស់
ក្នុងសណ្ឋាគារ ស្រប្រកជើងប្រើក្នុង
សណ្ឋាគារមា៉ាស់បាំងភ្ន្រកសម្រប់
ដ្រកស្រមជើងថង់ពាក់ក្របាល
សម្រប់ព្រលងូតទឹកកាបូបកញ្ចប់
ធ្វើដំណើរ និងសមា្ភារជាច្រើនមុខទៀត។
ផលិតផលទាំងន្រះគឺសម្រប់ប្រើ-

ប្រស់ក្នុងសណ្ឋាគារនិងនៅក្នុង
ឧស្រសាហកម្មអាកាសចរណ៍។
ប៉ុន្ត្រក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល

ន្រះក៏បានរងផលប៉ះពាល់ដោយ-
សារការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវើដ១៩ដ្ររ
ខណៈតម្រូវការបានធ្លាក់ចុះហើយ
ដំណើរការខ្រស្រចងា្វាក់ផលិតកម្មត្រូវ
បានកាតប់ន្ថយ។ទោះបជីាយ៉ាងណ
ប្រធននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុម-
ហ៊ុនMingFaiGroupលោក
ChingChi Faiមានទំនុកចិត្តថា
អាជីវកម្ម នឹងងើបឡើងវិញខណៈ
វិស័យផលិតកម្មរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា
នឹងងើបឡើងវិញបនា្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះ
ដោយសារការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវើដ១៩។

«ប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់យើង
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងពីជំងឺ
រាតត្របាតមួយន្រះ។ក្នុងអំឡុងព្រល
នោះកមា្លាំងពលកម្មរបស់យើងត្រូវ
បានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម៧០០
នាក់ដោយសារត្រការបញ្ជាទិញពី
អតិថិជនរបស់យើងមានការធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងខា្លាំង។គិតត្រឹមខ្រកញ្ញាចំនួន
កម្មករសកម្មរបស់យើងមានប្រ-
មាណ១២០០នាក់»។
«តម្រវូការផលតិផលរបស់យើង

ភាគច្រើនមានប្រភពច្រញពី
ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ដ្រល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រះមានកំណើនថ្ររ
នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ មុន-

ព្រលមានជំងឺរាតត្របាតន្រះផ្ទុះ-
ឡើង។ខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈព្រល៥
ឆ្នាំ ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍នៅ
អាសុីអាគ្ន្រយ៍នឹងងើបឡើងវិញ
និងមានកំណើនដ៏រឹងមាំ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងក៏កពំងុខតិខំ

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងអាសុីអាគ្ន្រយ៍»។
ក្រុមហ៊ុនMingFaiមានមូល-

ដ្ឋានផលិតកម្មចំនួន៥ហើយមជ្រឈ-
មណ្ឌលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនស្ថិត
នៅក្នុងទីក្រុង Shenzhenក្នុង
ប្រទ្រសចិននិងទីតាំងផ្រស្រងទៀត
មាននៅប្រទ្រសកម្ពុជានិងឥណ្ឌា។
លោកChingបន្ថ្រមថាចាបត់ាងំពី

ជំងឺន្រះផ្ទុះឡើងការបញ្ជាទិញពី
ទីផ្រសារអាម្ររិកនិងអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងខា្លាងំខណៈតម្រវូការពីទផី្រសារចនិ
បានចាប់ផ្តើមកើនឡើង។ «ជាមួយ
នឹងការបញ្ជាទិញកើនឡើងបន្តិច-
ម្តងៗដើម្របីដល់កម្រិត មុនជំងឺរាត-
ត្របាតន្រះផ្ទុះឡើងចំនួនកម្មករសកម្ម
នឹងកើនឡើងដល់ចំនួនចាស់គឺ
២០០០នាក់នៅចុងឆ្នាំន្រះ។
ទោះបីប្រក់ចំណូលថយចុះក្រុម-

ហ៊ុនMingFaiនៅត្រផ្តល់ប្រក់
ឧបត្ថម្ភពិស្រសដល់កម្មករដ្រលត្រូវ
បានបញ្រឈប់ជាបណ្តោះអាសន្នតាម
ការតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
លោកមានប្រសាសន៍ថាការរើក-

រាលដលន្រជំងឺកូវើដ១៩ដ្រលមិន
ធ្លាប់មានពីមុនន្រះបានគំរាមកំហ្រង
ដលទ់ីផ្រសារសកលនងិអស្ថរិភាពភមូ-ិ
សាស្ត្រនយោបាយអាចបង្កផល-
ប៉ះពាល់រយៈព្រលមធ្រយមដល់ប្រតិ-
បត្តិការផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
MingFaiGroup។
«ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនជា-

ច្រើនក៏នឹងធ្វើការក្រតម្រូវឲ្រយស្រប- 
តាមកាលៈទ្រសៈផ្ទាល់ខ្លនួដើម្របីទទួល
បានការអភិវឌ្រឍឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរ
សម្រប់ព្រលអនាគត»៕

ក្រមុហុ៊ន Ming Fai Enterprise (Cambodia) Co Ltd បច្ចបុ្របន្នមាន១៦រោងចក្រ។ លោក Ching Chi Fai ។  
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WMCមានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ខណៈការលក់រថយន្តចិនកំពុងមានកំណើន
ខណៈក្រមុហ៊នុWorldwideMo-

torsCompanyLtd(WMC)ចូល-
រួមអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរើយ៍ន្រ
ការបង្កើតសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិត-
ចនិនៅថ្ង្រទី១ខ្រតលុាន្រះក្រមុហ៊នុ
លក់រថយន្តចិនឈានមុខគ្រនៅ
កម្ពុជាមានសារដ៏វិជ្ជមាននៅក្នុង
ឱកាសដ៏ពិស្រសន្រះ។
ក្រមហ៊នុWMCមានសទុដិ្ឋនិយិម

ខ្ពស់ចំពោះប្រសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុង-
ការនាំមកនូវរថយន្តចិនគុណភាព
ខ្ពស់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលចង់-
បានរថយន្តថ្មីផ្ទាល់ខ្លួន។
«ភាពជោគជ័យជាបន្តបនា្ទាប់របស់

ក្រមុហ៊នុWMCនងិការកើនឡើងនវូ
ប្រជាប្រិយភាពរថយន្តចិនគឺមានចំ-
ណ្រកដ៏ធំមួយនៅក្នុងភាពជាដ្រគូ
រវាងចិននិងកម្ពុជា»។
លោកAlexCheongប្រធនផ្ន្រក

លក់ជាន់ខ្ពស់បានថ្ល្រងថា៖«នៅ
ព្រលដ្រលអតិថិជនកម្ពុជាមកមើល
រថយន្តនិងបានឃើញពីគុណភាពដ៏-
ល្អន្ររថយន្តចនិដ្រលយើងលក់ពកួ-
គ្រពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង។គុណ-
ភាពន្រការផលិតរថយន្តរបស់ចិន
បច្ចុប្របន្នគឺដូចគា្នាទៅនឹងរថយន្តជប៉ុន
អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាម្ររិកដ្ររ។

ការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញន្រះ
ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
WMCក្នុងឆ្នាំន្រះតាមរយៈការ-
ពង្រីកអគារតាំងបងា្ហាញរថយន្តនៅ
ក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រញរហូតដល់៤កន្ល្រង
ខណៈចំនួនលក់រថយន្តកំពុងមាន
សម្ទុះកើនឡើង។
«យើងមានអគារតាំងបងា្ហាញ

រថយន្តថ្មី២ទៀតនៅដើមឆ្នាំន្រះ
ខណៈយើងដឹងថា ប្រជាជនកម្ពុជា
កាន់ត្រច្រើនយល់កាន់ត្រច្របាស់ថា
រថយន្តចិនគឺមានគុណភាពខ្ពស់ដូច
រថយន្តផ្រស្រងទៀតដ្រលមាននៅលើ
ទីផ្រសារដ្ររជាពិស្រសមានតម្ល្រធូរថ្ល្រ
ប៉ុន្ត្រមានគុណភាពដូចគា្នា»។
«ចំណុចន្រះគួបផ្រសំនឹងការយក-

ចិត្តទុកដក់របស់យើងចំពោះចំណប់-
អារម្មណ៍របស់អតិថិជនដើម្របីផ្តល់ឲ្រយ
ពួកគ្រនូវស្រវាកម្មដ៏ល្អដ្រលធ្វើឱ្រយ
WMCកា្លាយជាទិសដៅដ៏ស័ក្តិសម
បំផុតសម្រប់អ្នកដ្រលមានបំណង
ចង់ទិញរថយន្តថ្មី»។
«យើងមានមោទនភាពចំពោះ

ការផ្តល់ជូនន្រះ។យើងមានក្រុម
ការងារ២៤មោ៉ាងក្នុង១ថ្ង្រដើម្របី
ដោះស្រយបញ្ហាផ្រស្រងៗឧទាហរណ៍
ខ្ញុំត្រងត្រទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនរៀង-

រាល់សបា្តាហ៍ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រកដថា
ពួកគ្ររើករាយ»។
លោកCheongថ្ល្រងថា៖«ដូច្ន្រះ

អតិថិជនកាន់ត្រច្រើនកំពុងជ្រើស-
រើសទិញរថយន្តចិនថ្មីពីក្រុមហ៊ុន
របស់យើងហើយក្នុព្រលឆប់ៗ យើង
រំពឹងថា ការលក់របស់យើងនឹងកើន
ឡើងទ្វ្រដងឬ៣ដង»។
ក្រុមហ៊ុនWMCមានលក់រថយន្ត

របស់ចិនមា៉ាកល្របីៗជាច្រើនដូចជា
Haval, Bestune,Huanghai,
FAWនិងZotyeជាដើមនិងមាន
ម៉ូដ្រលសម្រប់បម្រើដល់គ្រប់ផ្ន្រក
ក្នុងសង្គមដ្រលមានតម្ល្រចាប់ពី
២៥០០០ទៅ៧៥០០០ដុលា្លារ។

លោកCheongបន្តថា៖«យើង
មានរថយន្តប្រភ្រទSUVនងិភកិអាប់
គ្រប់ប្រភ្រទសម្រប់គ្រប់តម្រវូការដចូ
រថយន្តមា៉ាកFAWជាដើម។រថយន្ត
មា៉ាកHavalH6និងH9រួមជាមួយ
BestuneនិងHuanghaiស្ថិត
នៅក្នុងចំណមរថយន្តដ្រលលក់-
ដច់ជាងគ្របំផុតរបស់យើង»។
ដោយគ្រន់ត្រមានប្រក់នៅក្នុងដ្រ

ត្រឹមពី១៥ទៅ២០ភាគរយន្រតម្ល្រ
រថយន្តនោះគាត់ក៏អាចកា្លាយជាមា្ចាស់
រថយន្តថ្មីបានដ្ររ។គបួផ្រសំជាមយួនងឹ
ការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ដោយមាន
ស្រវាកម្មប្រចាំឆ្នាំដោយឥតគិតថ្ល្រ
សម្រប់រយៈព្រលន្រការបងប់្រក់នងិ

ការធនាចាប់ពី៥ទៅ៧ឆ្នាំនិងការ-
ធនាផ្ន្រកគ្រឿងបនា្លាស់ចនោ្លាះពី៥
ទៅ១០ឆ្នាំ។លោកCheongថ្ល្រងថា
ការទិញរថយន្តថ្មីគឺផ្តល់អត្ថប្រយោ-
ជន៍ច្រើននិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់»។
ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនជាកញ្ចប់

ព្រញល្រញប្របន្រះលោកCheong
ថ្ល្រងថា រថយន្តចិននឹងកា្លាយជារថ-
យន្តដ្រលនឹងត្រូវបានគ្រមើលឃើញ
ធ្វើចរាចរណ៍កាន់ត្រច្រើននៅតាម
ដងផ្លូវនានាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
«សាររបស់យើងគឺថាជាមួយនឹង

រថយន្តចិនដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់
និងការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បនា្ទាប់ពី
ការលក់និងការយកចិត្តទុកដក់
របស់អតិថិជនក៏ដូចជាជម្រើសបង់
ប្រក់ធ្វើឱ្រយលោកអ្នកកា្លាយជាមា្ចាស់
រថយន្តថ្មីបានហើយក្រមុហ៊នុWMC
គឺជាជម្រើសដ៏ពិតប្រកដសម្រប់
អ្នកទិញរថយន្តនៅកម្ពុជា»។
លោក Cheongបានបន្ថ្រមថា៖

«សូមទៅកាន់អគារតំាងបងា្ហាញណ
មួយក្នុងចំណមអគារតាំងបងា្ហាញ
ទាងំ៤របស់យើងនោះលោកអ្នកនងឹ
ឃើញរថយន្តថ្មីដ៏ប្រណីតគួរជាទី-
គាប់ចិត្ត»៕

ក្រមុហុ៊ន WMC មានអគារតំាងបង្ហាញរថយន្តចំនួន៤នៅក្នងុរាជធានី ភ្នពំ្រញ។  



៨ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆ្ន្ំ២០២០//  www.postkhmer.com

ទោះបីជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និង
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះនៅតាម
តំបន់ខ្លះនេពិភពលោកដោយសារ
Covid-19ក៏ដោយក៏អ្នកដាំចេកនៅ
កម្ពុជាកំពុងរីករាយនឹងជំនួញនេះ
ដោយបង្កើនការនាំចេញចេកយ៉ាង
លឿនបើទោះបីជាមានការលំបាក
មួយចំនួនក្តី។
កេុមហ៊ុនផ្លេឈើក្នុងសេុក Tropi-

camដេលជាកេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធ
បានសហការជាមួយកេុមហ៊ុនចិន
LongmateAgricultureCoLtd,
កំពុងមានភាពមមាញឹកក្នុងការនាំ-
ចេញចេកអបំងូលឿងទៅកាន់បេទេស  
ចិនដេលជាទីផេសារដ៏ធំ។
អ្វីដេលគួរឱេយភា្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ

តមេវូការចេកអបំងូលឿងរបស់កម្ពជុា
បានកើនឡើងលើសការរពឹំងទុកចាប់- 
តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៨។
លោកឡោងីនាយកបេតិបតិ្ត

កេុមហ៊ុនTropicamបានថ្លេងបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាបច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុន
របស់ខ្លួនបន្តដំណើរការធម្មតាដោយ
បាននាំចេញផ្លេចេកអំបូងលឿង
ទៅកាន់ទកីេងុសា៊ាងហេកេងុសុនិជនិ
និងបណ្តាលខេត្តមួយចំនួននេបេ-
ទេសចិន។លោកថា៖«តាមពិតទៅ

អំឡុងពេលកូវីដកេុមហ៊ុននៅបន្ត-
ដណំើរការធម្មតាហើយអាចនយិយ
បានថាល្អជាងមុនពេះកេុមហ៊ុន
យើងជាបេភេទផ្លេឈើហូបអ៊ីចឹង
នៅពេលកូវីដសម្ទុះនេការហូបចុក
នៅចិនមានការកើនឡើងពីមុនយើង
នាំចេញផ្លេចេក២៥០តោនក្នុង១
សបា្តាហ៍តេអំឡុងពេលកូវីដយើងនំា-
ចេញ៣០០តោនក្នងុ១សបា្តាហ៍»។
បើតាមលោកឡោងីផ្លេចេកមាន

តមេូវការទីផេសារខ្ពស់នៅបេទេសចិន
ដោយសារផ្លេចេកគជឺាអាហារចមេបង
ដេលជនជាតិចិនចូលចិត្តបរិភោគ។
លោកថា៖«ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទីផេសារ

ចិនល្អកាលពីឆ្នាំ២០១៨មានតេ៥
កេុមហ៊ុនដេលបាននាំចេកទៅបេ-
ទេសចិនប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្នមានទៅដល់
២០កេមុហ៊នុដេលបានចុះបញ្ជីពេះ
មានអ្នកវិនិយោគិនចិនសហការ
ជាមយួខ្មេរក្នងុការដាដំុះនងិនាំចេញ
ផ្លេចេកទៅបេទេសចិន។
តាមរបាយការណ៍របស់កេសួង-

កសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់នងិនេសាទបាន
ឱេយដងឹថាបេទេសកម្ពជុាបាននាចំេញ
ចេកអំបូងលឿងសេស់ចំនួន៧២,
១៨២តោនទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិ
ក្នុងអំឡុងពេល៣ខេដំបូងនេឆ្នាំ
២០២០ខណៈកាលពីឆ្នា២ំ០១៩បាន

នាំចេញចេកអំបូងលឿងសរុបចំនួន
១៥៧.៨១២តោនហើយជាមធេយម
បេទេសនេះបាននាំចេញចេកចេើន
ជាង៧៩៥តោនក្នងុ១ថ្ងេ។ចេកអបំងូលឿង
ភាគចេើនតេវូបាននំាចេញទៅបេទេស
ចិនកេពីនោះតេូវបាននាំចេញទៅ
កាន់បេទេសវៀតណមនិងជប៉ុន។
កម្ពុជាមានអាកាសធតុតេូពិក

តេជាក់ហើយសើមនិងមានភ្លៀង
ធ្លាក់ខ្លាំងផ្តល់អំណោយផលសមេប់
ការដាំដុះចេកពេញ១ឆ្នាំ។នៅឆ្នាំ
២០១៨កេុមហ៊ុន Longmate
បានបេកាសថានឹងវិនិយោគទឹក-
បេក់៣២លានដលុា្លារដើមេបីដាំដណំំ
លើផ្ទេដីបេមាណ១០០០ហកិតានៅ
សេុកឈូកខេត្តកំពត។
លោកឡោងីឱេយដឹងដេរថាកេមុ-

ហ៊ុនបាននាំពូជចេកអំបូងលឿងពី
បេទេសអូស្តាេលីមកដាំនៅសេុកខ្មេរ
ដោយសារដីមានជវីជាតិផ្ទេដីដាំដុះធំ
និងមានអាកាសធតុល្អ។ «ពេះ
ចេកតេវូការទឹកចេើនតេវូនឹងអាកាស-
ធតុនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខេត្ត-
កំពតពេះចេកដាំអត់សូវបានទេបើ
នៅចិនដោយសារតំបន់ខ្លះតេជាក់
ពេកហើយតំបន់ខ្លះក្តាពេកដូច្នេះ
បានជាមានអ្នកវិនិយោគកេបេ-

ទេសជាចេើនបានមកវិនិយោគដាំ
ចេកនៅកម្ពុជាដើមេបីនាំចេញទៅ
ទីផេសារខងកេ»។
កេពីការនាំចេញផ្លេចេកកេុម-

ហ៊ុនTropicamក៏គេងនឹងបន្ថេម
ការនាំចេញផ្លេឈើ១បេភេទទៀត 
គឺផ្លេសា្វាយកេវរមៀតនៅចុងឆ្នាំ
២០២០។លោកថា«យើងមានចមា្ការ
សា្វាយខ្លួនឯងខ្លះនិងបានសហការ
ជាមួយសហគមន៍ដើមេបីបេមូលទិញ
សា្វាយនិងតេៀមនាំចេញទៅទីផេសារ
បេទេសចិននៅចនោ្លាះខេតុលា
២០២០នេះប៉ុន្តេយើងនាំចេញ
ដោយឆ្លងកាត់ចេកពេដំេនវៀតណម
ដោយរំពឹងថានឹងនាំចេញផ្លេសា្វាយ
ឱេយបាន១០០តោនក្នុង១ថ្ងេ
ផងដេរ»។
ជាមួយនឹងការនាំចេញនេះដេរ

លោកឡោងីសម្តេងអារម្មណ៍ថា«យើង
មានមោទនភាពដេលអាចនាំចេញ 
ដំណំកសិកម្មទៅកេបេទេស រួម- 
ចំណេកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ គឺ
រដា្ឋាភិបាលរកចំណូលតាមរយៈការ-
បេមូលពន្ធយើងផ្តល់ការងារដល់
កសកិរជាង៨០០នាក់សមេប់ថេទាំ
ចមា្ការហើយអាចកាត់បន្ថយការធ្វើ
ចំណកសេកុបានទៀតផង»៕

បច្ចប្ុបន្នមានកុ្មហុ៊នដំាច្កប្មាណ២០នៅកម្ពជុាដើម្បីនំាច្ញទៅប្ទ្សចិន។ 

កម្ពជុាបង្កើនការនំាចេញចេកអំបូងលឿងទៅកាន់ទីផ្សារចិនទោះបីមានវិបត្តិកូវីដ១៩
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កេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍អចលនទេពេយ
UrbanHubCambodiaCoLtd
ដេលកំពុងចាប់ផ្តើមគមេងខុនដូទី
៣របស់ខ្លួនគឺសាងសង់អគារខុនដូ
ដេលមានគុណភាពនិងផាសុកភាព
ខ្ពស់ដោយប្តេជា្ញារកេសាកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាកេុមហ៊ុនសាង-
សង់លំដាប់កំពូល។
បេធននិងជាសា្ថាបនិកកេុមហ៊ុន

UrbanVillageលោកBenLiបាន
ចេករំលេកទសេសនវិស័យរបស់
កេុមហ៊ុនដូចខងកេម។
១) នៅក្នុង កម្មវិធី ប្គល់ ពានរង្វាន់ 
អចលនទ្ព្យ ប្ចាំឆ្នាំ Property-
Guru Cambodia Property 
Awards លើក ទ ី៥ ក្មុហ៊នុ Urban 
Hub បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ ជាច្ើន ។ 
តើ លោក អាច ប្ប់ យើង បន្ថ្ម អំពី 
សមិទ្ធផល ទាំងន្ះ បានទ្ ?
UrbanVillageបានឈ្នះពាន

រងា្វាន់ចេើនជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធី
បេគល់ពានរងា្វាន់អចលនទេពេយPro-
pertyGuruPropertyAwards។
យើងបានឈ្នះពានរងា្វាន់ចំនួន១៣
ក្នុងរយៈពេលសរុប២ឆ្នាំ។ក្នុងឆ្នាំនេះ
យើងបានឈ្នះពានរងា្វាន់ចំនួន៧
ហើយជាថ្មីម្តងទៀតយើងបានឈ្នះ

ពានរងា្វាន់«BestCondoDevelop-
ment inCambodia»ពានរងា្វាន់ 
«BestCondoDevelopmentin
PhnomPenh »និងពានរងា្វាន់
ផេសេងទៀតរួមមាន«BestBreak-
throughDeveloper»ពានរងា្វាន់«
BestCo-WorkingSpace »
ពានរងា្វាន់«BestOfficeDevelop-
ment»ពានរងា្វាន់ «BestOffice
ArchitecturalDesign »និង
ពានរងា្វាន់«BestLifestyleDevel-
oper»។
យើងចង់បេប់ពិភពលោកថា បេ-

ទេសកម្ពុជាគឺជាចំណុចវិនិយោគដ៏
ទាក់ទាញ១ដេលមានគោលនយោ-
បាយបើកចំហនិងការបេើបេស់បេក់-
ដុលា្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណដេល
មានមុខងារនិងគា្មោនការរឹតតេបិតចំពោះ
ការផ្ទេរបេក់ទៅបេទេសផេសេងដូចជា
បេទេសសិង្ហបុរីជាដើម។
២) ន្ះ មិនម្នជា លើកទី១ ទ្ 
ដ្ល Urban Hub បានទទួល 
ពានរង្វាន ់ច្ើន បប្ន្ះ ។ តើ អ្វ ីជរំញុ 
ក្ុមហ៊ុន របស់លោក ឱ្យ រក្សាបាន នូវ 
ភាព ល្ចធ្លោ ក្នុង វិស័យ អចលន-
ទ្ព្យ នៅ កម្ពុជា ប្បន្ះ ?  
UrbanVillageមិនមេនគេន់តេ

ជាសំណង់បេតុងប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេ
អ្វដីេលយើងកពំងុសាងសង់នៅទនីេះ
គឺមិនមាននៅកន្លេងផេសេងទេនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជា។គមេងUrban
Villageគឺនៅជាប់នឹងមជេឈមណ្ឌល
FactoryPhnomPenhដេលជា
មជេឈមណ្ឌលច្នេបេឌិតធំបំផុតនៅ
អាសុីអាគ្នេយ៍។
UrbanVillageមិនមេនគិតតេពី

បេក់ចំណេញនោះទេផ្ទុយទៅវិញ
យើងមានបេសកកម្មផ្តល់សហគមន៍
១ដល់បេជាជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី។
យើងកំពុងផ្តាតលើការកសាង

សហគមន៍១ដេលគិតពីការពេញ-
ចិត្ត និងបទពិសោធរបស់អ្នករស់-
នៅ។រាល់ការរចនានេគមេងរបស់
យើងគឺធ្វើឱេយបេកដថាអ្នករសន់ៅក្នងុ
គមេងរបស់យើងនឹងមានបទ-
ពិសោធនេការរស់នៅស្តង់ដាអន្តរ-
ជាតិល្អបំផុតហើយខ្ញុំគិតថា នេះជា
ចំណុចដេលធ្វើឱេយយើងលេចធ្លា
នៅក្នងុឧសេសាហកម្មអចលនទេពេយនៅ
កម្ពុជា។
៣) សូម លោក សង្ខ្ប អំពី គម្ង 
ដ្ល កំពុងដំណើរការ  និង ស្ថានភាព 
បច្ចុប្បន្ន

UrbanVillageដណំកក់ាលទី២
គឺជាគមេងទី៣របស់យើងនៅ
កម្ពុជា។ទី១គឺUrbanLoftដេល
តេវូបានបញ្ចប់និងបេគល់ជូនឱេយមា្ចាស់
រចួហើយហើយអ្នកជលួបច្ចបុេបន្នកពំងុ
រស់នៅទីនោះដោយភាពសបេបាយ-
រីករាយ។
គមេងទី២របស់យើងគឺUrban

Villageដំណក់កាលទី១ដេលតេូវ
បានបញ្ចប់ និងបេគល់ទៅឱេយមា្ចាស់។
យើងគឺជាកេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍ដេល
មានការប្តេជា្ញាចិត្តខ្ពស់យើងអនុវត្ត
គមេងបានទានព់េលវេលាសមូេបតីេ
ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩។
ពេលនេះយើងកពំងុធ្វើគមេងទី៣

របស់យើងគឺUrbanVillage
ដំណក់កាលទី២។បច្ចុបេបន្នការបុក
គេឹះកពំងុដណំើរការហើយគេឹះ៤៥០
ដើមក្នុងចំណោម៥៤០ដើមតេូវ
បានបញ្ចប់។ការបេគល់សមេប់
ដំណក់កាលទី២គេងនឹងធ្វើនៅ
ខេមិថុនាឆ្នាំ២០២៣។
យើងផ្តាតលើការរស់នៅរបស់

បេជាជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មីដេលមាន
បេជាជនកម្ពុជាជាង៧០ភាគរយ
រសន់ៅក្នងុគមេងរបស់យើងគមឺាន
សារៈសំខន់ខ្លាំងណស់៕  

 UrbanVillageចូលរួមបេជេង"ពានរង្វាន់កេមុហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូល្អបំផុតនៅអាសីុ"

គម្ង UrbanVillageដំណាក់កាលទី១ ក្នងុរាជធានីភ្នព្ំញ។ 



លោកLinZhiQiangនាយក-
ក្រុមហ៊ុនQ-Port Investments
(Cambodia)Co Ltdថ្ល្រងថា
ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជាគួរត្រ
ផ្លាស់ប្តូរធ្វើឱ្រយមានលក្ខណៈចម្រុះ
ដោយសន្រសមឹៗងាកទៅផលតិសម្លៀក-
បំពាក់ដ្រលមានតម្ល្រមធ្រយមនិងការ-
លក់រាយ។
ក្រុមហ៊ុនQ-Port Investments

គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធន្រក្រុមហ៊ុន
E-PortEnterprise(HK)CoLtd
ដ្រលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុង។
សហគ្រសកាត់ដ្ររ ផលិតសម្លៀក-
បំពាក់មា៉ាកE-Port,ការបង្កើតមូល-
ដ្ឋានផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនQ-Port Invest-
ments,Q-PortEnterpriseផលិត
និងនាចំ្រញនវូផលតិផលជាបន្តបនា្ទាប់
ទៅអឺរុ៉បអាម្ររិកជបុ៉ននិងកាណាដ។
Q-Port Investmentsបាន

ប្រតិបត្តិការរោងចក្រកាត់ដ្ររចំនួន២
និងកន្ល្រងបោកគក់គំរូមួយដ្រលបម្រើ
ដល់រោងចក្រផលិតមា៉ាកDenimនៅ
កម្ពុជា។សមត្ថភាពផលិតសម្លៀក-
បំពាក់ប្រចាំខ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនQ-Port

Investmentsមានចំនួនប្រមាណ
៣៥០០០០ខោអាវ។
លោកLinបានបង្កើតរោងចក្រដបំងូ

របសខ់្លនួនៅកម្ពជុាតាងំពីឆ្នាំ២០០២។
ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកQ-PortIn-
vestmentsបានបង្កើតឱកាសការងារ
ជាច្រើនសម្រប់ប្រជាជនក្នុងស្រុក
ដ្រលបានប្រើប្រស់កម្មករប្រហ្រល
២៨០០នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១២ប៉ុន្ត្រ
បច្ចុប្របន្នមានកម្មករ១៣០០នាក់។
លោកបានសង្កតធ់្ងនថ់ាឧស្រសាហកម្ម

កាត់ដ្ររបានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាង
សំខាន់ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
កម្ពុជានិងជាសសរទ្រូងន្រស្រដ្ឋកិច្ច
របស់ប្រទ្រសសម័យក្រយសង្គ្រម។
ទោះយ៉ាងណាការបង្កើនតម្ល្រពល-

កម្ម និងការប្រកួតប្រជ្រងពីបណា្តា
ប្រទ្រសនំាច្រញសម្លៀកបំពាក់កំពុង
ល្រចធ្លាបានជំរុញឱ្រយក្រមុហុ៊នQ-Port
Investmentsផ្ទ្ររខ្រស្រចងា្វាក់ផលិត-
កម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតដូចបង់កា្លាដ្រសជាដើម។
លោកLinបន្តថា៖«តម្ល្រពលកម្មនៅ

កម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដប់ក្នុង
រយៈព្រលបុ៉នា្មានឆ្នាំន្រះឡើងពី៤៥

ដុល្លារដល់១៩០ដុល្លារអាម្ររិកនៅ
ឆ្នាំន្រះ។ការសម្រចរបស់សហភាព
អឺរុ៉បក្នងុការដកផ្ន្រកខ្លះន្រការអនុគ្រះ
ពន្ធអ្វីៗទំាងអស់លើកល្រងត្រអាវុធ
(EBA)ច្រញពីកម្ពជុា ក៏បានជះឥទ្ធ-ិ
ពលដល់ក្រមុហុ៊នផលិតសម្លៀកបំពាក់
ផងដ្ររ។

«បន្ថ្រមពីន្រះផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធ្រង
ដ្រលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដធ្វើឱ្រយ
ការបញ្ជាទិញសរុបរបស់យើងពីអតិថិ-
ជនបានធ្លាក់ចុះ៤០ភាគរយ។ក្រឡ្រក
មើលតម្រវូការទីផ្រសាររបស់ប្រទ្រសនានា
ក្នងុតំបន់ឬការបញ្ជាទិញរបស់យើងពី
សហរដ្ឋអាម្ររិក អឺរុ៉ប និងកាណាដ
បានធ្លាក់ចុះ៣០ទៅ៥០ភាគរយ។
បុ៉ន្ត្រលោកថ្ល្រងថាក្រមុហុ៊នQ-Port

Investments កំពុងមើលឃើញ
ការបញ្ជាទិញកើនឡើងដល់៨០ភាគ-
រយន្របរិមាណកាលពីឆ្នាមុំន។លោក
មានទំនុកចិត្តចំពោះការងើបឡើងវិញ
នូវបរិមាណអាជីវកម្មន្រក្រុមហុ៊ន
របស់ខ្លនួ។
លោកបញ្ជាក់ថាឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ

នៅកម្ពជុាធ្លាប់បានផលិតផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពទាបនិងមធ្រយមអស់
រយៈព្រលជាយូរមកហើយ។វាដល់-

ព្រលវ្រលដ្រលឧស្រសាហកម្មមួយន្រះ
ផ្តោតសំខាន់លើការផលិតផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពមធ្រយមឬផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់។ មូលហ្រតុ
ដ្រលគួរផលិតផលិតផលដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់ គឺក្រមុហុ៊នផលិតអាច 
ទទួលបានប្រក់ចំណ្រញខ្ពស់ជាងន្រះ។
«តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ កម្មករនៅក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជា-
ស្រចក្នងុការផលិតផលិតផលលំដប់
ខ្ពស់»។
លោកLin ក៏បានផ្តចួផ្តើមផ្រនការ

សម្រប់Q -Port Investments
ផងដ្ររសម្រប់ការលក់រាយតាមរយៈ
ការជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរផ្ន្រកខ្លះន្រ
រោងចក្ររបស់ក្រុមហុ៊នទៅជាកន្ល្រង
លក់ទំនិញដ្រលមានឈ្មាះE-Port
Center៕
ការទាក់ទាញសំខាន់របស់មជ្រឈ-

មណ្ឌលលក់រាយ គឺជាការផ្តល់ជូននូវ
សម្លៀកបំពាក់យីហោអន្តរជាតិ។កន្ល្រង
ទំន្ររផ្រស្រងទៀត នឹងត្រូវជួលសម្រប់
កន្ល្រងធ្វើការរួមគ្នាបើកហាងលក់
អាហារភ្រសជ្ជៈ និងហាងលក់វត្ថុ
ផ្រស្រងៗទៀត។
លោកLinថ្ល្រងថាដោយមានប្រជា-

ជនវ័យក្ម្រងច្រើន និងអ្នកដ្រលមាន
ជីវភាពមធ្រយមកំពុងកើនឡើងឧស្រសា-
ហកម្មលក់រាយនៅកម្ពុជានៅមាន
សកា្តោនុពលយ៉ាងច្រើន៕   

១០ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
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លោក Lin Zhi Qiang។ 

គំរូមជ្ឈមណ្ឌល E-Port Center ដ៏ស្ស់ស្អាត។ 

វិស័យកាត់ដេរតេៀមខ្លនួដើម្ីបផលិតទំនិញ

លំដាប់ខ្ពស់សមេប់ទីផ្សារពិភពលោក



 លោកLeeShuengYuenនាយក- 
ប្រតិបត្តិការិយល័យពាណិជ្ជកម្មនិង
ស្រដ្ឋកិច្ចហុងកុង (HKETO)មាន
មូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានគូស-
បញ្ជាក់ពីរបៀបដ្រលមជ្រឈមណ្ឌល
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសំខាន់ៗបានរួម-
ចំណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
១) តើ HKETO ទទួលបាន ជោគជ័យ 
យ៉ាង ដូចម្តច្ ក្នងុការ ព ន្លឿ ន ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ការវិនិយោគ មក ប្ទ្ស កម្ពជុាក្នងុ 
រយៈព្ល ជាច្ើន ឆ្នា ំមកន្ះ ? 
ការិយល័យHKETOនៅទីក្រុង

បាងកកត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅខ្រកមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០១៩។វាគឺជាការិយល័យថ្មី
បំផុត និងទី១៣នៅបរទ្រសដ្រល
តំណាងឱ្រយរដ្ឋាភិបាលន្រតំបន់រដ្ឋបាល
ពិស្រសហុងកុង។ប្រសកកម្មរបស់
យើងគឺដើម្របីសម្រួលដល់ការអភិវឌ្រឍ
ទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីរវាងហុងកុង និង
កម្ពុជានិងប្រទ្រសចំនួន៣ទៀតដ្រល
នៅក្រប្ររនោះគឺមានប្រទ្រសថ្រមី-
យ៉ាន់មា៉ានិងបង់កា្លាដ្រសដើម្របីនាំយក
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ហុងកុង
ជាមួយប្រទ្រសទាំងន្រះឱ្រយទៅដល់
កម្ពស់និងទិសដៅថ្មី។
នៅឆ្នាំ២០១៩ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ទ្វ្រភាគីរវាងហងុកងុនងិកម្ពជុាសម្រច

បាន១,២ពាន់លនដុល្លារអាម្ររិក។
បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦មានការ
កើនឡើង៤,៣ភាគរយ។ទាកទ់ងនងឹ
បញ្ហាន្រះយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាង-
ជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជាសម្រប់ការផ្តល់សចា្ចាប័នលើ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីអាស៊ាន- 
ហុងកុងផ្តល់ដោយកម្ពុជា។
ដោយឡ្រកហុងកុងនិងកម្ពុជា

បានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង
ជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នាកាលពី
ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ដើម្របីជំរុញ
ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី
បន្ថ្រមរវាងភាគីទាំង២។
 ២) តើ សហគ្និ ហងុកងុ មាន ទស្សនៈ 
ប្បណា ចំពោះ ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ? 
យោងតាមក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍

កម្ពុជា,ហុងកុងគឺជាអ្នកវិនិយោគ
បរទ្រសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទ្រស

កម្ពុជា។ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ហុងកុងជា
វិនិយោគិនបរទ្រសធំទី២របស់កម្ពុជា
ដ្រលមានទឹកប្រក់វិនិយោគ៩១៣
លនដុល្លារអាម្ររិក។សហគ្រិន
ហុងកុងទាំងនោះបានវិនិយោគលើ
វិស័យអាជីវកម្មផ្រស្រងៗគ្នានៅកម្ពុជា
រួមមានវាយនភណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់
សណា្ឋាគរសំណង់លក់រាយនិង
វិស័យដឹកជញ្ជូន។
៣) តើ កម្ពជុា អាច ពងឹ ផ្អក្លើ ហងុកងុ 
ដូចម្ត្ច ខណៈ ហុងកុង ត្ូវបាន គ្ 
ស្គាល់  ថា ជា មជ្ឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ហិរញ្ញវត្ថ ុពិភពលោក ដ្លជា ច្ក 
សម្ប់ ពាណិជ្ជកម្ម និង ការ វិនិយោគ  ?
ហុងកុងផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍

ពិស្រសសម្រប់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាព្រះ
ថាវាជាច្រកចលូប្រទ្រសចនិដ្រលមាន
ភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាព
បំផុត។វាមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រមួយគឺ

គោលការណ៍“ប្រទ្រស១ប្រព័ន្ធ២”
នៅហុងកុង។តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីរបស់យើងជាមួយ
ប្រទ្រសចិនក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងរួម
ទាំងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាផងដ្ររប្រសិនបើ
ពួកគ្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅហុងកុង
ពកួគ្ររីករាយនឹងការចូលទៅកាន់ទីផ្រសារ
កាន់ត្រច្រើននិងងាយស្រលួ។
៤) ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នៅត ្បន្ត ជះឥទ្ធពិល 
ដល់ សដ្្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម សកល ។ 
តើ ការ ផ្ទុះឡើង ជំងឺ ន្ះមាន ឥទ្ធិពល 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ ទំនាក់ទំនង ពា - 
ណិជ្ជកម្ម រវាង ហុងកុង និង កម្ពជុា ឬទ្ ? 
នៅព្រលមានជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩

បានបង្កឱ្រយមានការលំបាកសម្រប់
ការប្រស្រ័យទាក់ទងទល់មុខគ្នាប៉ុន្ត្រ
វាមិនមានឧបសគ្គសម្រប់ការបន្ត
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរវាង
ហុងកុងនិងកម្ពុជាទ្រ។
ឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ច

មកពីប្រទ្រសសមាជិកអាស៊ាន
ទាំង១០ និងហុងកុងន្រប្រទ្រសចិន
(HKC)នៅថ្ង្រទី២៨ខ្រសីហាឆ្នាំ
២០២០បានបើកកចិ្ចប្រជុំតាមប្រពន័្ធ
វីដ្រអូសម្រប់ពិគ្រះយោបល់
សម្រប់កិច្ចប្រជុំ(FourthAsean
EconomicMinister-HKCCon-

sultations)លើកទី៤ និងបាន
ព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង
ស្រដ្ឋកិច្ចរវាងហុងកុងន្រប្រទ្រសចិន
និងអាស៊ាន រួមមានទាំងប្រទ្រស
កម្ពជុាដ្ររ,តាមរយៈការប្រើប្រស់កចិ្ច- 
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីAsean-
HKCFree TradeAgreement
និងកិច្ចព្រមព្រៀង Asean-HKC
Investmentagreement។

៥) តើ ហងុកងុ អាចរមួចណំ្ក អ្វខី្លះ 
ក្នុងការ អភិវឌ្ឍប្ទ្ស កម្ពុជា ឧទា-
ហរណ៍ ការធ្វើផ្នការ ទីក្ុង និង 
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ? 
សហគ្រសនិងអ្នកជំនាញហុងកុង

បានរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស
កម្ពុជាតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លូវមួយ
ខ្រស្រក្រវាត់មួយដ្រលផ្តល់នូវឱកាស
ជាច្រើនសម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ទៅវិញទៅមកនិងការសហការគ្នា។
ដោយផ្អ្រកទៅលើគុណសម្របត្តិពិស្រស
ជាច្រើនក្នុងនាមជាមជ្រឈមណ្ឌលហិរ-
ញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងមានអ្នកជំនាញច្រើន
ដ្រលប្រតិបត្តិការក្រមស្តង់ដអន្តរជាតិ
ទកី្រងុហងុកងុគជឺាទតីាងំដ៏ល្អបផំតុដើម្របី
កា្លាយជាវ្រទិកាផ្តល់នូវស្រវាកម្មជំនាញ
ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់លំហូរមូលធន
និងគម្រងហិរញ្ញប្របទាន៕  
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