មតិចំណាប់អរម�
េលកសយ សុភ, និពន�នាយក

កែសតេដមអម�ិល ៃនមជ្ឈមណ�លព័ត៌មានេដមអ។

សូមេគារព ឯកឧត�ម េលកជំទវេលក េលក�សីអ�កនាងក�� និងសកស
ព័ត៌មាន មកពី្របេទសជាសមាជិក មេ គង� ឡានឆាង ជាេគារព និងជ
ៃថ�េនះ ជាៃថ�ដ៏មេហ ឡារឹក និងជាកិត�ិយសដ៏ធំេ ធងមួយ ស្រមារព័ត៌មានកម�ុជ
ក៏ដូចជារូបខ�ុផា�ល់ ែដល្រត�វបានផ�ល់កិតិ�យស អនុ�� តិ ឲ្យមកចូលរួមេនក�ុងកិច�្

កិច�សហ្របតិបត�ិករ សរព័ត៌ េមគង�-ឡានឆ ២០១៨   ែដលសហករេរៀបចំ 
មា�ស់ផ�ះ េដយ្រកសួសនាករ វប្បធម៌ និងេទសចរណ៍ ៃនសធារណៈរដ�

និត ្របជាធិបេតយ្យ  ឡLaos PDR)និ ងកែសPeople’s Daily ៃន្របេទសចិន េ្រក
្របធានបទ “កិ ច�សហ្របតិបត�ិករ េនសហគ េមគង�-ឡានឆ េដម្បីអនាគត ដ៏្រ
្រតចង”។ ខ�ំុសែម�ងនូ វករគាំ្រទ ចំេពះ្របធានបទ ដ៏មានអេពលេនះ។

តំបន់េមគង�-ឡានឆ គឺ ជាតំបន់មួយ ក�ុងចំេណាមតំបន់ ែដលមានសក�នុពលអភិវឌ
ដ៏អស�រ្យមួយ េនក�ុងទ�ីបអស េមគង�  និងឡានឆ   ្រគាន់ែតេឈ�ះខុសគា� ប៉ុែន
អត�ន័ យដូចគា� គឺជាេឈ�ះ ទេន� ែដលជាទេន�មួយដ៏មានសរៈសំខន់ ហូរកត់
ចិន មកដល់េ្រជឥណ�ូ ចិ ន។
េដយមាន្របភព មកពីតំខ�ង់រប ជីងៃ-ទីេប ៃន្របេទសចិន ទេន�េនះ មាន្របភព
ពីតំបន់ Yushu ៃនេខត�ជីងៃហ។ ទេន�េនះ ្រត�វបានេគ្របសិទ�ិនទេន�ឡានឆ េនក�ុ
្របេទសចិន ខណៈវបានហូរចុះមកេ្រកមបនា�ប់ពីហូរកត់េខត�យ្រតវបានេហ
េឈ�ះថទេន�េមគង� េដយហូរកត់្របេទសមីយា៉ន់មា៉ ឡាវ ៃថឡង់ដ៏ កម�ុជា ន
ម មាន្របែវង៤៨៨០ គីឡែម៉្រ
្រគបដណ�ប់េលៃផ�ដី្របម ៧៩៥.០០០ គីឡែម៉្រ
ូ
ូ
្រក និងបានចិ��ឹមមនុស្ស សរុបរហូតដល់េ៣២៦លននា។

្របេទសទ៥ េនតមទេន�េមគង�េនះ មាន្របជាជនសរុប  ២៣០លននា និ ង
មានផលតផលក�ុង�ស�កសរុប (GDP) ជា៦០០ពន់លនដុល�រអក  និ ងមានកំេណន
ជាមធ្យ៧ភាគរយ ក�ុ១ឆា�។
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េដយភា�ប់េដយភ�ំនិងទេន� ្របេទសច៦ េន LMC មានភាព�សេដៀងគា� ខងវប្
េហយរីករយ នឹងភាពជាអ�កជិតខងដ៏ល� ្របៃពណី និងមិត�ភាព ្រពមទំងែចករ
ផល្របេយាជន៍ែកសន�ិសុខ  និ ងករអភិវឌ្ឍន៍ យា៉ងជិតសិទ�។ កិច�សហ្រប
�
ិបត�
ត
េមគ
ង�-ឡានឆ (សធារណរដ�្របជាមានិតចិន) ្រត�វបានបេង� តេឡង ចែខវ ិច�ិកឆា�
២០១៥ ក�ុងេគាលបំណង េដម្បីេលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍសង�ម និងេសដ�ក ិច�េនក�

តំបន់ទេន�េមគង�  េដយកត់បន�យគមា�ករអភិវឌ្ឍន៍ និងជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិ

្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ រវងអស៊ន
កិច�សហ្របតិបត�ិករេនះ េផា�តេល កត�ច ៣ (នេយាបាយ និងកិច�សហ្របតិបត�
សុវត�ិភា, េសដ�កិច� និ ងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយនិរន�រភាពនិ, វប្បធម៌ និងករផា
ប�ូរ ្របជាជន និង ជាជន) និងវិស័យអទិភាពសំខ, ករតភា�, សមត�ភាពផលិតកម,
កិច�សហ្របតិបត�ិករេសដ�កិច�ឆ�ងកត់្រព,

ធនធានទឹកនិងវិស័យកសិកម� និងក

បន�យភាព្រកី្រក។ មូលនិធិពិេសស កិច�សហ្របតិបត�ិករ ព េមគង�  -ឡានឆ ្រត�
បានបេង�តេឡង និងបានចប់េផ�ម េដម្បីដល់គេ្រមាងខ�តតូច និងមធ្យម ព
្របេទសេមគង�-ឡានឆ ។
េនឆា២០១៧ បណា�្របេទសជាសមាជិ េមគង�-ឡានឆ បានបេង�តអង�ភាពជា តិ
េលខធិករ ស្រមបស្រម�លជាតិ របស់ពួកេគ េនក�ុង្រកសួងក របរេទស េដ
បែន�ម នូវករស្រមបស្រម�ល

ឱ្យកន់ែត្របេសរេឡង រវ / ស�ប័ន និង្របសិទ�

ៃនករតមដន េលករអនុវត�គេ្រមាង។ យន�ករព្រងឹងនិងអនុវត�កិច� សហ្របត
គង�  -ឡានឆាង រួមមានកិច�្របជុំថា�ក់, កិ ច�្របជុំរដ�ម�ន� ីករបរេ, កិ ច�្របជុំម�ន� ីជា
ខ�ស់, កិច�្របជុំ្រក�មករងរក, និ ង្រក�មករងររួ  ៃនវ ិស័យអទិភាពសំខន់ៗ េម
គង�-ឡានឆ។

អស់េលក េលក�សីអ�កនាងក�� ជាទីរ
កំេណ ន្របជាជនកម�ុជា  មានរហូត ១៦ លននា។ េបេទះបីជាមានួន្របជាជ
េកនេឡង ក៏េដយ ក៏អ�កអនសរព ័ត៌មានរបស់េយង ្រត�វបានេគវយតៃម
ក្រមិតទបជាង ្របេទសជិតខងរបស់េ ្របេទសកម�ុជា មាន្របព័ន�ផ្សព
េ្រចន្របេភទ ដូទូ រទស្សន វ ិទ្យុ

កែសត្របៃពណី និងទស្សនាវដ�ី (្របព័ន�ផ
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េបាះពុម�) ។ ពួកេគក ំពុងព្យោយាម េដម្បីរួចផុ
ត ពីប��ហិរ��វត�ុ ជាមួយនឹងទីផ្
កម� ដ៏តូចមួយ េ្រប�បេធៀបេទនឹង្របេទសជិតខងរបស់េយង ែដលផ្សោរដ៏ធំ
េលសពីេនះ េទេទៀតពួកេគ ក៏កំពុង្របឈមនឹង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយសង�មផងែដរ។ 
ថ�ីៃនបណា�ញសង�មេនះ មានករសង្ស័យថា ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយណី ហក់ដូ
ជា្រត�វបានេគបដិ។ បណា�ញផ្សព�ផ្សោយ មួយចំនួនរបស់្របេទសក ម�ុជា កំពក
ផា�ស់ប�ូរពី្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ តមែបប្របៃពណី េទជា ឌីជីថល េដម្បីធានា
អជីវកម�របស់ពួកេគ។

អស់េលក េលក�សីអ�កនាងក�� ជាទីរ
មជ្ឈមណ �លព័ត៌មាន េដមអម� ្រត�វបានបេង�តេឡងេនៃថ� ១៩ ែខធ�ូ ឆា�២០០៦ ជាមួ

នឹងបុគ�លិក  ១០នាក់ប៉ុេណា�ះ។ េយងចប់េផ�មមជ្ឈមណ�លរបស់េយង េដយេច
កែសត្របចំសប, ២ឆា�ំេ្រកយមក គឺេន២០០៨ េយងក៏បានសហករ វិ និេ
ជាមួយ ្រក�មហ៊ុនក�ុង�ស�ក េដយមានបុគ�លិករហូត ៦០នាក់ ជាមួយនិងផលិតផ
សំខន់ ៤ គឺ ែវបស, កែសត្ចំសបា�, វ ិទ្យ, និ ងទស្សនាវដ�ី។ េយងគ
មជ្ឈមណ �ល ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន ដ៏េជាគជ័យមួយក�ុង្
បនា�ប់ពីមាន ករសហករវិនិេយ េដមអម�ិល បានក�យេទជា េគហទំព័រព័ត
ទន់េហតុករណ៍ ដ៏េជាគជ័យបំផុត និងេដរតួនាទី យា៉ងសំខន់ ៃនករវិវឌ
ផ្សព�ផ្សោយ េនង្របេទស។ េយងមានេមាទនភាព ចំេពះេរឿងេនះ េហយេយង
ទទួលស�ល់ខ�ួនឯង ថា ជាមជ្ឈមណ�លព័ត៌មាន ែដលប��ប់យុគសម័យ ្របព័ន�ផ្
ែបប្របៃពណី មកសម័យ ទំេនប។
បច�ុប្បន�មជ្ឈមណ �លព៏ត៌មាន េដមអម� េដរតួនាទីយា ៉ងសកម�បំផុត និងទទួលបាន
េជាជ័យេល េគហទំព័រ កម�វ ិធីព័ត៌មាន ក�ុងទូរស័ព�ៃដ បណា�ញសង�ម និងវិទ្
េគហទំព័រ គឺ ជាែផ�ក

ដ៏សំខន់ បំផុត ស្រមាប់ មជ្ឍមណ�លរបស់េយង។ េគហទំព័រ

អម�ិ ល  https://www.dap-news.com និ ងកម�វ ិធីព័ត៌មាន ក�ុងទូរស័ព�ៃដ េដមអម�ិល បានផ
តព័ត៌មាន ពី ១៥០ េទ ២០០េរឿងក�ុងមួយៃថ� (ភាគេ្រចនជា ព័ត៌មានក�ុង�ស�ក) បនា
េយងក៏មាន ែវបសយកម្ស

https://www.lookingtoday.com

និ ង ពណិជ�កម�

http://www.dap-business.com។ េគហទំព័រ Lookingtoday ចប់េផ�ទទួលភាពេជាគជ័យ
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េគហទំព័រកម្សោន� េដយ បាន ផលិតព័ត៌មា ៧០ េទ ១០០េរឿង ក�ុងៃថ� ខណៈ ែវ

បសយDap-business កំពុ ងែត ចប់េផ�ម។ េទះបីជា វេទបែតចប់េផ�ម យា៉ងណាក�ី
វក៏ទទួលបាន ករចប់អរម�ណ៍ ផ

បណា�ញសង�ម គឺជាែផមួយ ដ៏សំខន់របស់ ែវបសយេយែដរ។ េយងមានបុគ�លិក
មួយ្រក�ម េដម្បី្រគប់្រគង េផកេហ�, Line, Instagram, Twitter, LinkedIn, Flicker, and
Tumblr. េទះបីជាេយងមានទន់រកចំណូល ពីបណា�ញសង�ម ក៏េដយ ប៉ុែន�ពួកេគ 
វ ិភាគទន ដ៏ធំស្រមាប់កររីកចេ្រមន នាំមកនូ វ អ�កចូលទស្សនា េគហទំព័ររប
បី។ បុគ�លិកមួ យ្រក�មេនះ ែថមទំង្រគប់្រគង កម� វិធីព័ត៌មាន ក�ុងទូរស័ព�ៃដ េដមអ
ែដលមានអ�កគាំ្រទ េលស១ែសននាក, កម�វ ិធីព័ត៌មាន ក�ុងទូរស័ព�ៃដLookingtoday មា
អ�កគាំ្រទ េលសព ២មុឺននាក, និងទូរទស្សន៍ អនឡាញផងែដរ។ េលសពីេនះេទេ,
មជ្ឈមណ �លព័ត៌មានរបស់េយង ក៏សហករ ជាមួយ្រក�មហ៊ Cellcard ែដលជ្រកម
ហ៊ុនទូរស័ព�ចល័តនាមុខេគ េដយមានព័ត៌មាន ជាសំេឡង ជាមួយនឹ Subscriber ១
មុឺន៥ពន់នាក
កម�វ ិធីវ ិទ្យុ ក៏ជាសកម�ភាពចម្បង មជ្មណ�លព័ត៌មានេយងផងែដរ។ េយងម
អជ    ប័ណ�  10KW ស្រមាប់សក�នុពលផ្សោយ។ េយងមានស�នីយមួយ េនក
ភ�ំេពញ  និង អនុស�នីយមួ ក�ុងេខត�បាត់ដំប ភគពយព្ៃន្រេទស។ បច�ុប្បន�េន

េយងបានចក់ផ្សោ យ KW េល 24 េមា ៉ង ជាមួយកម�វិធីេផ្សងៗ ដូចជា កំសន� អ
សិទិករងរ សហជីព យុវជ
�
ន និង្របវត�ិស�

ចំេពះទស្សនវិស័យរបស់េយ, េដមអម�ិល កំពុ ងព្យោយាមផា�ស់ប�ូរខ�ឹមសរ េទ
មណ�លព័ត៌មាន ក�ុងតំបន់ស្រមាប់រយៈេព៥ ឆា�ំខងមុខេទៀត ក៏ដូចជា េ ធ�ករផា�ស់
ទស្សនៈ ្របជាជនកម�ុជា េដម្បីយកចិត�ទុកដក់បែន�មេទៀត េនក�ុងព័ត៌មាន ក�
េហយចង់សហករជាមួយ ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន េផ្សងៗេទៀMLC ។
ជាទីប��ប់ េយងសង្ឃឹម People’s Daily នឹងគាំ្រទេយតម្រគប់រូបភាព និងលទ�
ែដលអចេធ�េទប

សូមអរគុណ ស្រមាប់ករយកចិត�ដ
4

