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ព័ត៌មានសង្គម០២

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋ
មន្តេកីម្ពជុានៅពេកឹថ្ងេទី១១ ខេមេសា បាន 
បេកាសពីការបរិច្ចាគបេក់ក្នងុមួយឆ្នា ំ ៥ 
មឺុនដុល្លារអាមេរិកក្នងុរយ:ពេល៥ឆ្នា ំទៅ 
ឲេយមូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពុជា ខណៈ ដេល 
មូល និធិនេះ តេងតេទទួលការយកចិត្តទុក
ដាក់ពីរាជរដា្ឋាភិបាលសេប់ ដើមេបីបន្ត  
បេសកម្មមនុសេសធម៌របស់មន្ទរីពេទេយនេះ។ 

សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្តេីបាន 
បេកាស បរិច្ចាគថវិកានេះ នៅក្នងុពិធីបេកាស
ដាក់ឲេយដំណើរការជាផ្លូវការនូវ "មូល និធិ 
គ ន្ធបុបា្ផាកម្ពជុា" នាពេកឹថ្ងេទី១១ ខេ មេសា 
នៅវិមានសន្តិភាព។ 

សម្តេចតេជោហ៊ុន សេន បាន មាន 
បេសាសន៍ថា  "មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពជុា "  
គឺជាថ្ងេបេវត្តសិាសេ្តមួយដេលកុមារកម្ពជុា 
នឹងបន្តទទួលបានការធានា នូវការគាំពារ

ផ្នេកសុខភាពបេកបដោយគុណភាព និង 
ដោយមិនគិតថ្លេ។

ក្នងុឱកាសនោះសម្តេចតេជោនាយក
រដ្ឋមន្តេីក៏បានបង្ហាញការសោកសា្តាយជា
ខ្លាំងដេរ ដោយលោកសាស្តាេចរេយ បិុត 
រិចឆន័រ ដេលជាវីរបុរស និង ជា សា្ថា បនិ ក 
នេ "មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាបេទេសស្វីស" មិន
អាចមានវត្តមានក្នងុឱកាសជាបេវត្តសិាស្តេ 
នេះបាន ពេះឥឡូវនេះលោកបានសមេក
ពេយាបាលជំងឺនៅក្នងុមន្ទរីពេទេយនេបេទេស
ស្វសី បុ៉ន្តេសម្តេច បានបេកាសថ្លេងអំណរ 
គុណដ៏ជេលជេចំពោះការលះបង់ និង  ការ  
បរិ ច្ចាគ ពី ចមា្ងាយ ជូនលោក វេជ្ជ បណ្ឌតិ ។

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន បានវាយតម្លេ
យ៉ាងខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំបេឹងបេងមិន
ខ្លាចនឿយហត់របស់សាសេ្តាចរេយ  បុិត 
រិច  ឆន័រ ដេលបាន លះ បង់អស់ កមា្លាងំ កាយ 

ចិត្ត  បេជា្ញា សា្មារតី និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 
ដើមេបីកសាងនូវសមិទ្ធផលធំៗជាចេើន  ក្នងុ 
រយៈពេល ២៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ  សមេប់ 
ជា ផល បេយោជន៍ដល់បេជាជន កម្ពជុា និ ង  
ដល់ កុមារ កម្ពុជា។

សម្តេចតេជោហុ៊ន សេន បានអះអាង
ជាថ្មមី្តងទៀតពីការគំាទេរបស់សម្តេច និង
រាជរដា្ឋាភិបាលរបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹង
ចំពោះការបង្កើតមូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពជុា។

សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ផងដេរថា 
មូលនិធិគន្ធបុបា្ផាកម្ពជុាតេវូបានបង្កើតឡើង
មេន បុ៉ន្តេមូលនិធិនេះមិនជំនួសឲេយ "មូល 
និធិគន្ធបុបា្ផាបេទេសស្វសី" នោះទេ។ មូល
និធិពីបេទេសស្វសីនៅតេមានសារៈសំខន់ 
សមេប់ដំណើរការមន្ទរីពេទេយគន្ធបុបា្ផា។ មូល
និធិទំាងពីរនឹងដំណើរការទន្ទឹមគា្នាហើយ 
កិច្ចសហការជាមួយ "មូលនិធិគន្ធ បុបា្ផា 

បេទេស ស្វីស" នៅតេមានសារៈសំខន់
ចំពោះកិច្ចដំណើរការនេមន្ទីរពេទេយនេះ
ទាំងមូល។

បើយោងតាមការពនេយល់របស់បេមុខ
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាសបេបុរស ជន ដេល 
ចូល វិភាគទាន៨០លនរៀល (២មុឺន 
ដុល្លារ អាមេរិក) ឡើងទៅ នឹង កា្លាយ ជា 
សមាជិកសា្ថាបនិក។  អ្នកចូលថវិកា៥ពាន់
ដុល្លារឡើងទៅសមាជិកកិត្តយិស និងអ្នក 
ចូលរួមថវិកា ៥០០០រៀលក្នងុមួយខេ (៦ 
មឺុនរៀលក្នងុមួយឆ្នា)ំ ជា សមា ជិក គំា ទេ ។ 
រាជរដា្ឋាភិបាលទុករយៈពេល ៣ខេ ដើមេបី 
ឲេយ ស បេបុរស ជន នានា ចូលរួមជាសមាជិក 
នេមូលនិធិនេះ។ សម្តេចតេជោនាយក 
រដ្ឋមន្តេីសងេឈឹមថា តាម រយៈ សកម្មភាព 
នេះ នឹងមាន ការចូលរួមពីសបេបុរសជន ជា 
ចេើនបន្ថេមទៀតដើមេបីរួមចំណេកជួយដល់ 
កុមារកម្ពជុារបស់យើងដេលកំពុងតេវូការ 
ជួយសង្គេះជារៀងរាល់ថ្ងេ។

សូមបញ្ជាក់ថាក្នងុរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ 
គិតចប់ពីឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ 
មន្ទីរពេទេយគន្ធបុបា្ផា បានចំណាយថវិកា 
អស់ជិត៦០០លនដុល្លារ ក្នងុបេសកកម្ម
សង្គេះជីវិតកុមារកេកីេរបស់កម្ពជុា។ មន្ទរី 
ពេទេយគន្ធបុបា្ផាបានចំណាយថវិកាបេមាណ 
៤២,៣ លនដុល្លារអាមេរិកក្នងុ១ឆ្នា ំដេល  
ក្នងុនោះចំណាយទៅលើ បន្ទកុ បុគ្គ លិក មាន 
បេមាណ ២២,៩លនដុល្លារ ចំ ណា យ 
ទិញឱសថ និងសមា្ភារពេទេយមាន បេមាណ 
១៤,៤ លនដុល្លារ និងចំណាយបេត បិ តិ្ត  - 
ការ ទូទៅមានបេមាណ ២លនដុល្លារ 
ដោយ  ថវិកាសមេប់ដំណើរការរបស់មន្ទរី 
ពេទេយនេះ គឺបានមកពីបេភពរដា្ឋាភិបាល
បេទេសស្វីស  រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង 
សបេបុរសជនជាតិ និងអន្តរជាតិនានា។

ដោយអរិយបុត្រ

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្ថ្រមការចួលរួមមូល និធ ិគន្ធបុបា្ផា កម្ពុជា

រូបភាពពីហ្រ្វសបុក សម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន

លោកឡូរង់ជាឧបដ្ឋាកដើមដំបូង

នៅក្នងុចំណោមឧបដ្ឋាកទំាងបាាពីំរនា

ពាះសហគមន៍ទីកាងុរូ៉ម។គាត់មាន

តួនាទីជាជំនួយការរបស់សម្តាចប៉ាប

ជាពិសាសនៅពាលថ្វាយអភិបូជា

និងផ្តល់ពាះកាយពាះគាសី្តដល់គាសី្ត-

បរិស័ទ ដាលមានជំងឺមិនអាចទៅ

ពាះវិហារ។មាយ៉ាងទៀតគាត់ជាអ្នក

គាប់គាងទាពាយសមាបត្តរិបស់ពាះសហ-

គមន៍ដោយចាកតង្វាយរបស់គាសី្ត-

បរិស័ទដល់ជនកាកីា។នៅពាលដាល

អាជា្ញាធរចាប់សម្តាចប៉ាបសីស្តកាត់

ទោសបាហារជីវិត ឡូរង់សោកស្តាយ

ថខ្លនួឯងមិនអាចបូជាជីវិតជាមួយ

ពាះអង្គដារតាសម្តាចប៉ាបលួងលោម

គាត់ថ"កុំយំកូនអើយ!បីថ្ងាទៀត

កូននឹងដើរតាមខ្ញុ"ំ។បីថ្ងាកាាយមក

អាជា្ញាធររូ៉ម៉ាាងំចាប់ឡូរង់។ពាលលោក

ទាសភិបលបញ្ាគាត់ឲាយបាគល់

ទាពាយសមាបត្តិពាះសហគមន៍ ឡូរង់

បាមូលអ្នកកាកីានិងអ្នកជំងឺទំាងអស់

ដើមាបីបង្ហាញគាឲាយលោកឃើញទំាង

មានបាសសន៍ថនាះហើយគឺជា

ទាពាយសមាបត្តិរបស់ពាះសហគមន៍។

យោងទៅតាមរឿងបុរាណដ៏លាបីលាបាញ

នគរបលដក់លោកឡូរង់អាំងនៅ

លើភ្លើង។មួយរយៈកាាយមកគាត់

និយាយថអ្នកអាចបាាខ្ញុំដើមាបីឲាយ

ខ្លួនខ្ញុំឆ្អិនទាំងអស់។ លោកឡូរង់

ទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ២៥៨៕សន្ត ឡូរង់

ស
ន

្ត ប
ុគ
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ព័ត៌មានសង្គម ០៣

ការល្រងល្រប្រងប្រជាប្រិយខ្ម្ររ មានការធ្លាកចុះ
នៅក្នុងសង្គមខ្មេរ តាំងពីបុរាណកាល មក ឲេយ តេ ដល់ 

ពិធី ចូលឆ្នាំខ្មេរម្តងៗ នៅ តាម បណា្តាវត្តអារាម ភូមិ សេុក 
នា នា និងតាមសាលរៀនតេងតេមានការបេមូលផ្តុំជួប
ជំុគា្នា លេងលេបេងបេជាបេយិខ្មេរ បុ៉ន្តេ ចូល មក ដល  ់សម័យ 
បច្ចេកវិទេយាទំនើបនេះ បេរ ជា លេបេងទំាង នេះ មិន តេវូបា ន 
យុវជន ឬ ក្មេង ៗ   ខ្មេរចប់អារម្មណ៍ និងភាគចេើន មិន ចេះ  
លេ ងលេបេង បេជាបេិយរ បស់ ខ្លួន ឡើយ ។ 

បើនិយយពីលេបេងបេជាបេិយខ្មេរមានចេើន ទមេង់ 
ផេសេងៗគា្នាដូចជា បោះអង្គញុ លក់ កនេសេង ស្តេចចង់ ទាញ 
ពេត័េ កេងុ មេ មាន់ វាយក្អម ឆ្មាចប់កណ្តរុ ដណ្តើម ស្លកឹ  ឈើ 
ពងេត់កូនកេមំុ ចប់ កូន ខ្លេង ជា ដើម។ តាមការ អង្កេត របស់ 
មន្តេផី្នេក វបេបធម៌ បាន បង្ហាញថា ក្នងុរយៈ កាល ចុង កេយ  
នេះ លេបេងបេជាបេិយខ្មេរហាក់មាន ការធា្លាក់ ចុះ ជា ខ្លាំង 
ស្ទើរតេជនជាតិខ្មេរខ្លួនឯងមិនសា្គល់ថា អ្វីជា លេបេង 
បេជាបេិយ ខ្មេរ ហើយក៏មិនដឹងពីរបៀបលេងលេបេងបេ-
ជាបេិយ ដេល ជា វ បេបធម៌រ បស់ ខ្លួន ឡើយ ។ 

យុវ ជន   សុខហួរ អាយុ២៧ឆ្នាំ បាន និយយ ថា គាត់
មិនចូលចិត្តលេងលេបេងបេជាបេយិ របស់ខ្មេរទេ ហើយ គាត់ 
ក៏មិន ចេះ ពីរ បៀប លេងដេរ។ សុខ ហួរ  ថា "និ យ យ  ឲេយ តេង់  
ចុះ ខ្ញុមិំន ចូល ចិត្ត ទាល់  តេសោះ។ ការ លេង និង ចំណង់ 
ចំណូល ចិត្ត គឺ អាសេយ័ លើមនុសេសមា្នាក់ៗ អ្នកខ្ល ះគ េ ចូល 
ចិត្ត អ្នក ខ្លះ មិនចូលចិត្ត ដូចខ្ញុជំាដើម មិនដេល លេង ហើយ 
ក៏គា្មានចំណូលចិត្តលើលេបេងបេជាបេយិដេលជាកេរ្តិ៍តំណេល 

វបេប ធម៌ របស់ ខ្លនួដេរ"។ សុខហួរ  បន្ត ថា កំុថា ឡើយ   មិន ចេះ  
លេង មិន ចូល ចិត្តតេ ថេម ទំាង ស្អប់ទៀត ផង។ ដោយ សារ 
មើលទៅជាលេបេងមួយ ដេល គួរឲេយធុញទេន់ មិន មាន  ចំណុច 
ណា មួយ ដេល លេងហើយ ធ្វើឲេយសបេបាយ ឡើយ ។ 

សុខហួរបន្ថេមថា ជាធម្មតា នៅ រដូវ ចូល ឆ្នាខំ្មេរ លោក
តេងតេធ្វើការងរដូចជាថ្ងេធម្មតាដេរ គឺលោក ភា្ញាក់ ពី គេង  
លឿន លំហេអារម្មណ៍ដោយការមើល ភាព  យន ្តបរ ទេ ស 
តាម ដានព័ត៌មាន តាម រយៈ  បណា្តាញសង្គម បុ៉ន្តេអ្វ ីដេល 
ប្លេក ជាងសព្វមួយដងគឺ "ជួយលក់ដូរអីវា៉ាន់របស់មា្តាយ 
របស់ខ្ញុំ ដេល បើក ហាង លក់ គេឿងទ េស នៅផ្ទះ"។

សុខហួរបញ្ជាក់ថា "លេបេង បេជា បេយិ គេចេើន តេ លេង 
នៅ តាមផ្ទះអ្នកសេកុ ឬវត្តអារាម បុ៉ន្តេសមេប់ខ្ញុបំើខ្ញុចំេញ
កេជាមួយមិត្តភក្ត ិ គឺសំុជៀសវាង ទៅ ក្នងុ វត្ត ហើយ ដោយ
សារខ្ញុមិំនចង់ឃើញគេលេងលេបេងទំាងនោះ ទេ មើល  ទៅ គួរ  
ឲេយ ធុញ"។ សុខហួរបញ្ជាក់ថា ទោះបី ជា ខ្ញុ ំមិន ចូល ចិត្ត  តេ  
គា្មានបំណងចង់ ឲេយមនុសេសរាល់គា្នា ឬរដា្ឋាភិបាលលុបលេបេង 
បេជាបេយិខ្មេរ ចេញពីបញ្ជរីបស់វបេបធម៌ ខ្លនួ ឡើយ  ។ 

កេុមជំនាញថេរកេសាវបេបធម៌ បេពេណីជាតិបានលើក
ឡើងនូវមូលហេតុចមេបងៗមួយចំនួននេការបេឈមនូវ
ការបាត់បង់លេបេងបេជាបេយិខ្មេរ ដោយពួកគេបានបង្ហាញ
នូវកតា្តាមួយចំនួនដូចជា កតា្តាខ្វះ គំនិត មោទន វបេប ធម៌    
ជា  តិនិយម ឥទ្ធិ ពល វបេប ធម៌អឺរ៉ុប ចូលខ្លាំងមេនទេននៅ
ក្នងុសង្គមខ្មេរ។ កតា្តានយោបាយ ការ បេង ចេក ព័ណ៌ សំមេបរ  

នយោបាយ នេះក៏ជាទិដ្ឋភាពចមេបងនេការធ្វើឲេយបាត់បង់
លេបេងបេជាបេយិមរតកអរូបិយខ្មេរផងដេរ។ កតា្តា សីល  - 
ធម៌  សង្គម ដោយចម្លងបាន នូវវបេបធម៌ កេង បន្លំ កេង 
ចំណេញ និងឆ្មក់ឱកាស យុវជន មួយ ចំនួនបានឆ្លៀត 
ឱកាស  ក្នងុពិធីលេងលេបេងបេជាបេយិ តេងឆ្លៀត ឱកាស  
ធ ្វើអំពើ អសីល ធម៌ដូចជា លូក លន់ លើ រាង្គ កាយ នារី ភេទ 
បេះបោចសមា្ភារ មានគេឿង អលង្ រ ជា ដើម...។ល។ 

កតា្តាសហគមន៍ កន្លេង អាណាធិបតេយេយ គា្មាន ការ គេប់  
គេង តេមឹ តេវូ ម៉ត់ចត់ សមេបូរលេបេងសីុសង សេសីេ គេប ់ 
បេភេទ។  ទោះ បីជាមានកតា្តារារំាងយ៉ាងណា ក៏ ដោយ ការ 
ថេរកេសា ការអភិរកេសមក លើ  វបេប  ធម៌ខ្មេរ លេបេង បេជា បេយិ   ខ្មេរ 
គឺ មិន តេវូជា ន់ ពន្លចិ ឬ បំភ្លេច ចោល នោះ ឡើយ ។ តេវូ  ចង 
ចំថា "វបេបធម៌រលត់ ជាតិរលយ"។

កម្ពុជាមានសហគមន៍ជនជាតិចិនសរុបប្រមាណជាជាង ១ លាននាក់
លោកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសេ បេធាន 

សមាគម  សម័្ពន្ធ ខ្មេរ-ចិន នៅពេ ះ រា ជា ណា   - 
ចកេកម្ពជុាបានឲេយដឹងថា នៅ ទូទំាងបេទេស
កម្ពុជាមានសហគមន៍ជនជាតិចិនសរុប
បេមាណជាជាង ១លននាក់។

លោកមានបេសាសន៍ នៅក្នងុ ពិធី ពិសា  
បាយ សាម គ្គ ីរវាងសហគមន៍ចិន និង សម្តេច  
តេជោ ហុ៊ន សេន កាល ពី ល្ងាច ថ្ងេទី១០ ខេ 
មេសាថា បច្ចបុេបន្ន បង ប្អនូ ខ្មេរ  ចិន អាណិក-     
ជន  ចិន នៅ កម្ពុជា មាន ចំនួន បេមាណ ១ 
លន  នាក ់   ក្នុង នោះ កូន ចៅចិន ដេល មាន 
កំណើតនៅ បេទេស ខ្មេរ បេមា ណ ៨ សេន  
នាក់ ហើយជនជាតិ ចិន  ដេល មក ពី  ចិន 
ហុង កុង មា៉ាកា វ និង តេវា៉ាន់ មាន ចំនួន 
បេមាណ  ២ សេន នាក់។

លោកបានបន្តទៀតថា បណា្តាស ហ - 
គមន៍  ជន ជាតិ ចិន ទំាងនោះ បាន ចង កេង 
គា្នាជា សមាគមផេសេងៗ ចំនួន  ១៤០ សមា គម 
រួម មាន សមាគមន ចិន និកាយ ទំាង៥ ដេល   
រួម  មាន ដូចជា សមាគមចិនទៀជីវ សមា គម 
ចិនកនា្តាំង សមាគមចិនខិ សមា គម ចិន 
ហាយ ណាន សមាគម ចិន ហុក គៀន ដោយ  
សមាគមតេកូលទំាង ១៣សា ខ ស មា  គម 
ខ្មេរចិន នៅ២៥ខេត្តកេងុ និងសាលរៀន
ចិននៅទូរទំាងបេទេសកម្ពជុាចំនួន៥០ គេ ឹ- 
សា្ថាន ដេល កំពុង តេផ្ត ល់ ការ អប់រំដល់ 
សិសេសា    ន ុសិសេស ចំនួន ៥មុឺន នាក់ ។

លោកបា នបន្តទៀតថា បច្ចុបេបន្ន នេះ 

នៅ  ក្ន ុង  ទីកេងុ ធំៗលើពិភពលោក នៅមា ន 
សមាគម ខ្មេរ ចិន ជាង ១០ សមា គម ទៀត 
ដូច ជា នៅទីកេមុមុ៉ងរ៉េអាល តូរុ៉នតូ អូ តា វា៉ា 
និងវា៉ានកូវីរ នេបេទេសកាណាដា ទី កេងុ  
ឡូសអា ន់  ហេសឺ លេស ញ៉ូវយ៉ក, ប៉ុស្តុន,  
សីុ កា ហ្គ និងសីុអេថល នេ សហ រដ្ឋ អា ម េ រិក , 
ទីកេុងបា៉ារី បេទេសបារាំង, ទីកេុង ឡុង 
បេទេស អង់គ្លេស, ទីកេុង  េ្រហ្វង្គហ្វដ នេ 
បេទេសអាលឺម៉ង់, ទីកេុងមេលប៊ននិង
សីុដនីនេបេទេសអូស្តាេលី, ទីកេងុ អូក ឡេន 
នេបេទេសណូវេសេឡង់ ពេមទំាង ទី កេងុ   
ហុងកុង។

លោកបានបន្តទៀតថា ការបង្កើត 
សមាគម សម័្ពន្ធ ខ្មេរ ចិន នៅ ពេះរាជា ណា- 
ច កេកម្ពជុា គឺមានបំណង ផ្អេក លើ  កំលំង
របស់បងប្អូនចិននៅកម្ពុជាដើមេបីជមេុញ
ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា។ មេយា៉ាងសមា- 
គមសម័្ពន្ធខ្មេរចិនក៏បានធ្វើការផេសព្វផេសាយ
ទាក់ទាញបងប្អូនខ្មេរចិន ដេលរស់នៅ 
បរទេសឱេយតេលប់មកបណា្តាក់ទុននៅ 
កម្ពុជា។

លោកឧកញ៉ា  ពុង ឃាវសេ បាន ថ្លេង 
ថា សមាគមនឹងអនុវត្តតាមគោលនយោ- 
បាយបើកទូលយរបស់សម្តេចតេជោក្នងុ
ការធ្វើជាសា្ពានជំរុញសហបេតិបត្តកិារវិស័យ 
វបេប ធម៌  ហិរញ្ញវត្ថ ុហេដា្ឋារចនាសម្ពន្ធ ឧសេសា - 
ហកម្ម កសិកម្ម និងទេសចរណ៍រវាង កម្ពជុា 
និងចិន។ 

នាឱកាសនោះ សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន 
ដេល បាន ចូល រួមពិសារ អាហារ ពេល ល្ងាច 
បានថ្លេងថា នេះជាការ យកចិត្តទុកដាក់
របស់បេមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះ 
សុខដុមនីយកម្មជនជាតិ និងសាសនា នៅ 
កម្ពុជា។

សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេក៏ីបានថ្លេង 
ក្នុង នាម រាជ រដា្ឋាភិបាល បញ្ជាក់ឡើង វិញ 
អំពី  នយោ បាយ ចិន តេ មួយ ដេលនយោ-
បាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា បេកាន់ 
យកតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុបេបន្ន។ 

សម្តេចតេជោបានបន្ត ថា  ការ ទទួល 
សា្គល់នយោបាយចិនតេមួយ គឺមានន័យ 
ស្មើ នឹងការគោរពអធិបតេយេយភាពរបស់
បេទេសចិន វាស្មើ នឹងការគោរពចំពោះ 

អធិបតេយេយភាពរបស់កម្ពុជាផងដេរ។  
សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្តេបីានលើក

ឡើងនយោបាយទៅមុខទៀតរបស់កម្ពជុា
គឺការទាក់ទាញ វិនិ យោ គ និងទេសចរណ៍
ចិនមកកាន់កម្ពជុាឲេយបានចេើនថេមទៀត។

សម្តេចតេជោក៏បានអំពាវនាវឲេយបងប្អនូ
ជនជាតិចិននៅកម្ពជុាទំាងអស់ខិតខំជមេញុ 
ឲេយយុទ្ធសាសេ្ត ដេលដាក់ចេញដោយបេមុខ
រដា្ឋាភិបាលនេបេទេសទាំងពីរ កម្ពុជា ចិន 
បាន ដាក់ចេញនាពេលកន ្លងមក។ នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ២០ ១៧កន្លងទៅ ទំហំពាណិជ្ជ-
កម្មកម្ពជុាចិនបានកើនឡើងដល់ ៥ ០ ០ ០ 
លនដុល្លារអាមេរិក និងទាក់ ទាញ ទេស ចរ 
ចិន ឲេយបាន ចំនួន ១,២ លននាក់៕

ដោយ អរិយបុត្រ

រូបភាពពីហ្រ្វសបុក សម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន



សេដ្ឋកិច្ច០៤

បេជាពលរដ្ឋកម្ពជុាបានទទួលសា្គល់ថា 
ផ្លាស្ទកិគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះបរិ- 
សា្ថាន សោភ័ណភាព និងអេកូឡូសីុ ផេសេងៗ 
នៅក្នងុបេព័ន្ធធម្មជាតិ បុ៉ន្តេពួកគេនៅតេ
មានការលំបាកនៅក្នុងការបោះបង់វា។ 

លោកសេី ទិតេយ សុកញ្ញា ជាសេ្តីមេផ្ទះ 
មួយ រូប បានអះអាងថា តាមការអាន ការ 
សា្តាប់ ការផេសព្វផេសាយ គឺនរណាក៏ដឹង នរណា  
ក៏យល់អំពីផលប៉ះពាល់របស់សំរាម ជា 
ពិសេសគឺផ្លាស្ទិកនេះដេរ ប៉ុន្តេវាលំបាក
នៅក្នុងការបំភ្លេចវាចេញពីជីវភាពរបស់
លោកសេីនិង កេុមគេួសារលោកសេី។ 

លោកសេបីានកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា " ខ្ញុំ 
ធា្លាប់គិតថា បោះបង់វាចោលដេរ បុ៉ន ្តេ វា  ធ្វើ 
មិនបាន។ បើងកទៅណាក៏ជួបផ្លាស្ទិក
ដេរតំាងពីនៅផ្ទះ ផេសារ  កន្លេងដើរលេង នៅ 
កន្លេង ធ្វើការ គឺស្អីក៏ តេូវ ការផ្លាស្ទិក"។ 
លោក សេបីានបន្តទៀតថា ឥឡូវ នេះលោក 
ស េកំីពុងតេពេយាយមកាត់បន្ថយ បុ៉ន្តេ ទោះបី 
ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចជា មិន  ជោគជ័យ 
ខ្លនួ ឯង ដោយ សារត េវាចេះ ត េ តេូវការ។

លោក ជា ចេងសីហា ជា បេជាពលរដ្ឋ 
មួយ រូបបានអះអាងថា ឥឡូវនេះលោក អាច  
ចូលរួមតេឹមការកាត់បន្ថយ ពីពេះ ថា 
បើលុបបំបាត់ផ្លាស្ទកិតេម្តង គឺមិន អាច ទេ 
បុ៉ន្តេលោកក៏បានទទួលសា្គល់អំពីការលំបាក 
នៅក្នុងការកាត់បន្ថយនេះផងដេរ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "បើដូចកាលពី
ទសេសវតេសរ៍នេឆ្នាំ១៩៨០ មកមានអី! កាល 
ពេលនោះ យើងមាន ថង់ផ្លាស្ទកិ មួយ ៗ  មាន 
តេ ស្លឹកចេក និងស្លឹកឈូក វេចខ្ចប់ ទាំង  
ខ្ញុំទា ំង គេមិនបេើតេសម័យនេះ វា ទមា្លាប់ 
បេើ ថង់ផ្លាស្ទិកហើយ បានស្លឹកចេក និង 

អនុក្រតឹ្រយស្តពីីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទកីមាន ត្រការប្រប្រលួដូចជាមិនមានធំដំុ
ស្លឹកឈូក ពីណាមកទៀត"។

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា "មនុសេស
កាលណាទមា្លាប់បេើអារបស់សេលួ វា ចេះ 
តេចង់សេួល ហើយ គា្មាននរណា ចង់ វេច 
ស្លឹក ចេក ស្លឹកឈូក ប៉េកបា៉ាក នោះទេ។ 
ជាពិសេសអ្នកលក់"។

លោកសេី ចេង សុភ័កេ អ្នកលក់ 
បាយ  ពេឹកមួយរូប បានឲេយដឹងថា សម័យ 
នេះ ហើយទៅរកស្លឹកឈូក និងស្លឹក ចេក 
ពីណាមកខ្ចប់បាយ។ លោក សេបីា ន  បន្ត 
ទៀតថា លោក សេក៏ីចង់ចូលរួម កាត់ បន្ថយ 
ថង់ផ្លាស្ទកិ និងបេអប់បាយសោ្នាដេរ បុ៉ន្តេ 
វាអត់មានជមេើស។ 

លោកសេបីានបញ្ជាក់ថា "សា្មានតេ ខ្ញុំ 
ចង់បេើផ្លាស្ទកិ និងបេអប់ សោ្នា ណាស់ ទៅ 
តេវាអត់មានជមេើស បើអ្ន ក ខ្លះ គាត់ យល់ 
ដឹង គាត់មកអង្គុយញំុនៅកន្លេងមានអី 
ហើយអ្នកខ្លះគាត់ខ្ចប់ដេរ តេមាន បេអប់ 
ដាក់ គឺខ្ញុំអរ"។

លោកសេបីានបន្តថា សព្វ ថ្ងេ នេះ មាន  
អ្នកដេលយល់ដឹងខ្លះគាត់មិនយកបេអប់
សោ្នា ឬថង់ផ្លាស្ទកិ សមេប់ ដាក់ទឹក សុ៊ប ទេ 
តេគាត់មានបេអប់របស់គាត់ ផ្ទាល់ខ្លួន 
ដោយអ្នកខ្លះមានរបស់គាត់ផង របស់ 
គេសួារគាត់ផង បុ៉ន្តេទោះបីជាយ៉ាងណា  
ក៏ដោយអ្នកដេលមានបេអប់ផ្ទាល់ខ្លនួបេប 
នេះមិនសូវមានទេ ដោយ សារ បេហេល 
ពួកគេខ្ជិលលង អាង តេបរិភោគ ហើយ 
បោះ ចោ។

លោកសេីបានបន្តទៀតថា មាន ការ 
ផេសព ្វផេសាយអំពីការហាមឃាត់ និងការ អប់រំ 
រឿងបរិសា្ថាន និងរឿងសំរាមនេះដេរ បុ៉ន្តេ 
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគឺ ពិបាក 

អនុវត្តណាស់ ហើយមកដល់ពេលនេះ 
លោកសេអីះអាងថា ជាទូទៅ បរិមាណ ន េ 
ថង់ផ្លាស្ទកិ និងបេអប់សោ្នា បំពង់បឺ គឺ នៅ 
តេដដេល គឺ មួយថ្ងេលោកសេអីាចបេើ ថង់ 
ផ្លាស្ទិក ពី ២ទៅ៣ខំ បេអប់សោ្នា ១០០ 
ទៅ ១៥០បេអប់។

លោក សេក សុបិន្ត ជា មន្តេ ីសង្គម សីុវិល 
មួយរូប បានឲេយដឹងថា មានអនុកេតឹេយស្តរីឿង 
សំរាមផ្លាស្ទិកនេះ ប៉ុន្តេដូចជា មិនមាន 
ការ ថយចុះសោះ។ លោកបានបន្តទៀតថា 
តាម ផេសារ ពិសេស ផេសារ ទំនើប គឺនៅតេ បេើ 
ថង់ បា្លាស្ទកិ ឯ គោល   គំនិត ឲេយផលិត ជា ថង់ 
កេដាស វេចខ្ចប់ ដូច ជាមិនបានឃើញ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "តាំងពីមាន 
អនុ កេឹតេយនេះ និងមិនទាន់មាន គឺដូចជា 
ដដេល អ្នកបេើនៅតេបេើ។

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា ដេលមានកេសួង 
បរិសា្ថានជាកេសួងជំនាញកាលពី ខេ តុល 
ឆ្នាំទៅ បានចេញអនុកេឹតេយស្តីពីការគេប់
គេងថង់ផ្លាស្ទិកក្នុងគោលបំណងបង្កើន
បេសិទ្ធភាពលើការកាត់បន្ថយ ការនំា ចូល 
ការផលិត និងការបេើបេស់ថង់ផ្លាស្ទិក 
សំដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាព 
និងបរិសា្ថាន។

អនុកេតឹេយដេលចេញដោយកេសួងបរិ- 
សា្ថាននេះមានគោលដៅសំខន់ៗដូចជា
កំណត់តួនាទី និងការទទួល ខុស តេវូ របស់ 
សា្ថាប័នជំនាញ លើការនាំចូល ការផលិត 
ការចេកចយ ការបេើបេស់ និង ការ កេច្ន េ 
សំណល់ថងផ្លាស្ទិក។ ជាមួយគា្នានោះ 
អនុកេឹត េយដដេលក៏កំណត់ពីការគិតកមេ
បន្ថេមលើការបេើបេស់ថង់ផ្លាស្ទិករបស់
អតិថិជន និងអប់រំឲេយបេជាពលរដ្ឋកាត់

បន្ថយការបេើបេស់ថង់ផ្លាស្ទកិ ពេម ទំាង 
លើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនឲេយកេច្នេ
សំណល់ថង់ផ្លាស្ទកិនៅក្នងុសេកុ និងការ
ផលិតសមា្ភារផ្លាស្ទកិដេលងយពុកផុយ។  
អនុកេតឹេយនេះគឺមានបំណងលើកទឹកចិត្តឲេយ
បេជាជនបេើបេស់ស្លកឹរុក្ខជាតិដូចជាស្លកឹ
ឈូក និងស្លកឹចេក មក វេច ខ្ច ប់ចំណី អា ហារ  
ឬទំនិញជំនួសឲេយការបេើបេស់ថង់ផ្លាស្ទកិ។

តាមការសិកេសារបស់អង្គការ មូល និធិ- 
អា កេនៅឆ្នា២ំ០១៦ ដេល បាន ដក សេង់ 
ដោយសារព័ត៌មាន បានឲេយដឹងថា កម្ពជុា 
តេវូចំណាយលុយបេចំឆ្នាជំាង៥មឺុនដុល្លារ 
លើសមា្ភារសមា្អាតថង់ផ្លាស្ទិក ក្នុងនោះ 
៤.៥០០ដុល្លារ ក្នុងខេត្តពេះសីហនុ 
១៥.០០០ដុល្លារ នៅខេត្តសៀមរាប និង 
៣១.០០០ដុល្លារនៅភ្នពំេញ។ ការ សិកេសា 
លើបេជាពលរដ្ឋជាង ២០០នាក់ បញ្ជាក់ 
ថា  ពួកគេ តេូវបាត់ បង់ចំណូលជាមធេយម 
១០៣ដុល្លារ ក្នុង មួយ ខេដោយ សារ ស្ទះ 
លូ ដេលជាមូលហេតុពីថង់ផ្លាស្ទិក។

តាមរបាយការណ៍មួយ ដេលបេកាស
ដោយកេសួងបរិសា្ថានបានឲេយដឹងថា ជា 
ទូទៅ បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អាច បេើបេស់ 
ថង់ ផ្លាស្ទកិ បេហេលជា១០លន ថង់ នៅ  
ក្នងុមួយឆ្នា ំដោយពលរដ្ឋមា្នាក់ៗ ជា ពិសេស 
អ្នក ដេលរស់នៅតំបន់ទីកេងុនិងទីបេជំុជន 
គឺអាចបេើជាមធេយមនៅក្នងុមួយថ្ងេ៥ ថង់។ 

នេះគឺជាតួលេខនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា 
ប៉ុន្តេបើនៅសាកលវិញ គេបាន បាន 
បេមាណ ថា មកដល់ពេលនេះ ថង់ផ្លា ស្ទកិ 
បេមាណជា ៣ ពាន់លនថង់តេូវបាន
បេើបេស់ដោយបេជាពលរដ្ឋ ទាំង អស់ 
នៅ លើពិភពលោក៕  ដោយ អរិយបុត្រ

រូបភាពឯកសារ ថតដោយៈ អរិយបុត្រ



យុវជន ០៥

យុវជនមួយក្រុមបានរួមគ្នាផលិតផ្រសិតដើម្របីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្រសារក្នុងស្រុក

ក្នងុដីឡូមួយកន្លេងដេលមានបេមាណ
ជាកន្លះហិកតា នៅតំបន់ចំការដូងក្នុង 
រាជធានីភ្នំពេញ មានលេបាយអាចម៌រណា
ជាចេើនដេលបានលយ  និង ចេក ជា កញ្ច  ប់ 
តូចៗតេវូបានដាក់គរលើគា្នា ហើយ  ខ្លះ តេវូ 
បានទុកចោលមួយអន្លើ។ នៅ លើ ធ្នើ ធ្វើ អំព ី 
ដេក មានលេបាយខ្លះតេវូបានរៀបជាន់លើគា្នា 
ជាបីថា្នាក់ ដេលក្នងុមួយធ្នើអាច ដាក់ លេបាយ 
នេះបានបេមាណ៧៥០ដំុ។ កំពុងអង្គយុ
ដាក់សំលីចូលក្នងុគមេបសមេប់ បិទ មាត់ 
លេបាយទាំងនោះ យុវជនវ័យ២៣ឆ្នាំ ធួក 
តេកលង បានឲេយដឹងថា ទីនេះគឺជាដីឡូ
ដេលកេុមនិសេសិតបានចូលហ៊ុនគា្នាដើមេបី
បង្កើតអាជីវកម្មមួយសេវជេវ ផលិត និង  
ចេកចយផេសិត។

តេកលងបានបេប់ទៀតថា ពួកគាត់ 
មានបទពិសោធន៍អំពីការផលិតផេសិតអំបោះ 
ឬផេសិតស អ្នកខ្លះជាងមួយឆ្នា ំអ្នកខ្លះ ទៀត 
ក៏ ចេើនជាងនេះ។ តេកលងបញ្ជាក់ថា 
"កាលពីមុនពួកខ្ញុធំ្វើនៅក្នងុសាល ដោយ 
សារគេចូង់ឲេយពួកខ្ញុ ំShare (ចេក រំលេ ក)
ចំណេះដឹងដល់សិ សេសប្អនូផេសេងៗ ទៀ ត ។ 
អី  ចឹ ង ពួកខ្ញុំក៏ធ្វើនៅក្នុងសាល។ ហើយ 
ពួក ខ្ញុគិំតថា នៅក្នងុសាល វា កន្លេង តូច ពេក  
ពួកខ្ញុំពិបាកពងេីកកន្លេង អីចឹងពួក ខ្ញុំ ក៏ 
ចប់ផ្តើមមកជួលកន្លេងកេ ធ្វើ អាជីវ កម្ម 
កន្លេងថ្មីហ្នឹង។ អីចឹងវាទើបតេដំណើរ
ការបានប៉ុនា្មានខេហ្នឹងទេ"។

 តាមការឲេយដឹងរបស់លោកតេកលង 
កេមុនិសេសិតមានចំនួន៥នាក់ ពួក គេភាគ
ចេើនជានិសេសិតដេលទើបបញ្ចប់ការសិកេសា
នៅសាលកសិកម្មចំការដូង។ និយយ

បណ្តើរធ្វើការងរបណ្តើរតេកលង បាន 
បេប់ ថា អតិថិជនរបស់គាត់មួយចំនួនគឺ ជា
កសិករដេលធា្លាប់បានធ្វើដំណំាផេសិត នេះ   ជា 
ចេើនលើកមកហើយដេរ ហើយខ្លះទៀត ជា 
និសេសិតដេលចង់សាកលេបងបណ្តុះផេសិត។

លោកធួក តេកលង បានបន្ថេម ទៀត 
ថា "សមេប់អតិថិជន ពេល យក លេបាយ 
យើង ហើយ បើគាត់មានបញ្ហា គាត់ អាច សួរ 
យើងបេឹកេសាជាមួយយើង។ ហើយ ជួន 
កាលលេបា យ ដេល យក ទៅមាន បញ្ហា តិច 
តួច អី គឺ  យើងសងគាត់វិញ គេន់តេគាត់
បេប់ទិន្នន័យចេបាស់លស់"។

លោកសូ៊ណាន់ ចន់ណារុ៉ង ជា មេ កេមុ  
បានបេប់ថា កតា្តាសំខន់ដេលកេមុនិសេសិត
បានចប់ផ្តើមកម្មវិធីនៅតំបន់នោះ គឺដើមេបី
ផ្គត់ផ្គង់នូវទីផេសារក្នុងសេុក ពេះកសិករ
កម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពផលិតផេសិត
ដើមេបីផ្គត់ផ្គង់ទីផេសារបានគេប់គេន់នៅឡើយ 
ហើយគុណភាព នេផេសិតនៅ មាន កមេតិ ។ 
លោកណារ៉ុង "ទីមួយទីផេសារ ទី២ ការ 
ផ្គត់ផ្គង់ អត់ទាន់តមេវូការគេប់ទីផេសារ ហើយ 
ណា មួយទៀ តនៅយើង ខ្វះបច្ចេកទេស ចេើន 
ហើយមេយា៉ាងទៀតផេសិតយើងយកមកភាគ
ចេើនអត់មានគុណភាព មាន ន័យថា ផេសិត 
ដេល យកមកពីទីឆ្ងាយកសិ ករ អត់ ចេះ រកេសា 
គុណភាព គេ មើល ទៅ គេ ទំលក់ តម្លេ តេ 
បេសិនបើយើង បណ្តះុ នៅ កេបេរកេងុ ការដឹក
ជញ្ជនូជិតយើងអាចរកេសាគុណភាពបានល្អ 
តម្លេវាថ្លេជាង"។

លោកណារុ៉ង បញ្ជាក់ថា ទិសដៅ សំខន់ 
របស់កេមុនេះ គឺចង់បង្កើតនូវសមាគមអ្នក
ដំាផេសិតដើមេបីគេប់គេង់តម្លេទីផេសារ និង ការ 

ផលិតឲេយបានតេឹមតេូវ។ យុវ ជន ដដេល 
នេះ បេប់ថា "សមេប់ខ្ញុំ ខ្ញុំ ចង់ បង្កើត ជា 
សមាគមផេសិត មូលហេតុអី គឺពាក់ព័ន្ធនឹង
ការចេករំលេកបច្ចេកទេសគា្នា ដូច នៅ ខង 
វៀតណាម មួយឆ្នាំគេបើកសិកា្ខាសាល 
ផ្លាស់  ប្តូរបច្ចេកទេសគា្នា។ អីចឹង នៅ ខ្មេរ 
យើង អត់ទាន់មាន។ អីចឹង បើចង (សមា 
គម )បានរឹតតេចេើន យើង អាច បើក សិកា្ខា 
សាល បាន ទាក់ទង នឹងដោះ ដូរ បច្ចេក ទេស 
គា្នា ការបណ្តះុ ការថេទំាទីផេសារ ការ គេប់ គេង 
តម្លេទីផេសារ"។

លោកណារុ៉ងបានរៀបរាប់ថា កន្លង មក 
កសិករដេលរកចំណូលក្នងុផ្នេកនេះ មាន 
បញ្ហាបេឈមជាចេើន ពាក់ព័ន្ធនឹង ការផ្គត់ 
ផ្គង់ និងតម្លេទីផេសារតេម្តង។ លោក ណា រុ៉ង 
"បញ្ហាបេឈមតេង់ថា កសិករ ក ហ្នឹង 
គាត់  ផលិតបាន ចំនួន ៥០០គីឡូ ហើយ 
ខ គាត់ផលិតបាន៣០០គីឡូ។ ហើយ ពួក 
គាត់២នាក់ហ្នងឹ អត់អាច ផលិត បាន រាល់ 
ថ្ងេទេ។ អីចឹង(ទិន្នផល)ឡើងចុះៗ ជួន  
កាលអត់មានផង។ អីចឹង ធ្វើឲេយ ឈ្មញួ គាត់ 
ពិបាក គាត់តេវូ នំាផេសិត ព កី េ មក ។ យើង 
មិនបេក ដថា អាច ឲេយ គាត់ បាន ១០០ % 
ទេ ហើយ គាត់ក៏មិន ថា យក ពីយើង ១០០  % 
ដេរ។ គាត់តេូវការមួយគឺ ធ្វើម៉េចគឺមាន 
ទៀង ទាត់ឲេយគាត់ ពេះគាត់តេូវការឲេយ 
ម៉ូយ គាត់ដេរ។ អីចឹងតម្លេ ជួន កាល បុក 
មក បីបួនមូ៉យអីចឹងក៏មានដេរ។ ក្នងុមួយ
ថ្ងេគាត់អាចយកតេមឹមួយតោនទេ  សុខ ៗ  
បានដល់១,៥ ឬ២តោន ដូច្នេះ គាត់ តេូវ 
ទំលក ់តម្លេ"។

បច្ចបុេបន្នអាជីវកម្មរបស់កេមុនិសេសិតនេះ 

គឺផលិតលេបាយ និងមេផេសិតដើមេបីលក់ជូន
បេជាកសិករ និង និសេសិត ដូច គា្នា បុ៉ណ្ណោះ ។ 
បុ៉ន្តេរយៈកាលបុ៉នា្មានឆ្នានំេះ ផេសិត ហាក់ ដូច ជា 
មាន ការ ថយចុះ នៅ លើ ទីផេសារ ជា ពិសេស  
គឺផេសិតចំបើង ដូច្នេះកេុមរបស់គាត់គឺចង់
ចប់ផ្តើមគមេងនេះបន្ថេមទៀត។

មេកេុមរូបនេះបានឲេយដឹងយ៉ាងដូច្នេះ
ថា "ក្នុងរយៈពេលបីបួនឆ្នាំមុនហ្នឹង ផេសិត
ចំបើងមានការថយចុះក្នងុរដូវកាលបណ្តះុ
ផេសិតចំបើង ពីមុនសមេបូរបេប ជាពិសេស 
ខង បាទី តេឥឡូវបេជាសា្ងាត់ឈឹងវិញ។ 
ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេស ពូជ 
អាកាសធាតុ គាត់អត់ អាច គេប់គេង បាន 
ទា ងំ អស់។ អីចឹងគាត់ សុខ ចិត ្ត សមេក។ 
អីចឹងមានបញ្ហាមួយផេសិតតេវូការនំាចូ ល ។ 
តាមបទពិសោធរបស់ខ្ញុ ំខ្ញុសំា្គល់ខងវៀត- 
ណាមចេើនគឺគេនិយយថាគេបេមូលផេសិត
ដឹកមកខ្មេរចេើន ដោយ សា រ អីយើង អត់ 
មាន ផេសិតឲេយគេសោះ"។

លោកសូ៊ណាន់ ចន់ណារុ៉ង ដេលបាន
ធា្លាប់សិកេសាសេវជេវអំពីពពួកផេសិតបាន
ឲេយដឹងទៀតថា ជំហានបន្តទៅទៀតកេុម
ពួកគាត់ចង់បង្កើតនូវផេសិតចេើនបេភេទទៀត
ដូចជាផេសិតថា្នា ំផេសិតចំបើង និងផេសិត ដង្កវូ ។ 
ហើយនៅក្នងុបុ៉នា្មានខេបនា្ទាប់នេះ នឹង មាន 
រៀបចំការបណ្តុះផេសិតស និងផេសិតចំបើង
ដើមេបីយកផលលក់នៅលើទីផេសារវិញម្តង។ 
ក្នុងការផលិតផេសិត កេុមយុវជនទំាងនេះ 
ក៏បើកឱកាសដើមេបីឲេយនិសេសិតដេលមាន
បំណងចង់ឈ្វេងយល់បន្ថេមលើការបណ្តះុ
ផេសិតមករៀនសាក លេបងជាមួយ កេុម ពួក 
គាត់ ផងដេរ៕                ដោយក្រវ កញ្ញា

ថតដោយៈ កញ្ញា



កម្មករ០៦

កេុមកម្មករ និងកម្មការិនីរោងចកេ - 
កាត់ដេរ ដេលបានទទួលការយកចិត្តទុក
ដាក់របស់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា បានសំដេង
ការពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងការគំាពារក៏ដូច 
ជាការផ្តល់នូវសេវាកម្មផេសេងៗដល់ពួកគេ 
ខណៈដេលអ្នកខ្លះពេយួបារម្ភថា អ្វីៗ  ដេល 
ពួកគេទទួលបាន ខ្លាចតេពួកគេទទួលតេមឹ
ឆ្នាំបោះឆ្នាត។

លោកសេី ញឹម សេីចន់ថា ជា កម ្ម 
ការិ នីមួយរូប នៅតំបន់ពេទា បាន ថ្លេង ថា 
តាំងពីលោកសេីបានធ្វើជាកម្មការិនីមក 
កមេមានអាជា្ញាធរណាយកចិត្តទុកដាក់
ដល់កម្មករដូចជាពេលនេះណាស់។ 

លោកសេីបានបញ្ជាក់ថា "យើង កក់ 
ក្តានឹងការបេកាសផ្តល់ឲេយ និងបាន ឲេយ មក 
ពួកយើង ដូចជារឿង សមេល កូន បាន 
លុយ អត់អស់ថ្លេពេទេយ ..."។ 

សេ្តកីម្មការិនី ដេល ជា មា្តាយ របស់ កុមារ 
ពីររូបរូបនេះបានថ្លេងថា ទោះបី ជា លោក 
សេគីា្មានគមេង នឹងយក កូននឹង គេត ទៅ 
ទៀតក៏ដោយ បុ៉ន្តេលោកសេសីបេបាយចិត្ត
នឹងឃើញការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដា្ឋា
ភិបាល ជាពិសេសគឺសម្តេចតេជោ ដេល 
បេកាស រឿងឲេយលុយសេ្តកីម្មការិនីឆ្លងទន្លេ 
សមេលកូនមិនយកបេក់ ហើយ ឈប់ 
មាន បេក់ខេលើសទៀត។

កញ្ញា សឿ សេមី៉ា ជាកម្មការិនី មួយ រូប 
នៅរោងចកេសេបេកជើង ម្តុទួំលសង្កេបាន ឲេយ 
ដឹងថា កញ្ញាមិនទាន់បា នទទួល សេវា កម្ម 
រឿងមាតុភាពទេ បុ៉ន្តេកញ្ញាបាន សាក លេបង 
ទៅពេទេយឃើញថា ពេលពិនិតេយគេអត់ យក 

កម្មករ និងកម្មការិនីសម្ត្រងការកក់ក្តៅនឹងការយកចិត្តទុកដក់របស់អាជា្ញាធរ
លុយទេ ហើយជិះឡានកេងុ ក៏គេ មិន គិត 
បេក់ដេរ គេន់តេបង្ហាញ កាត់កម្មករ ទៅ 
គេ ទៅ។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថា កាល ពីពេល ថ្ម ីៗ  
កន្លងទៅនេះ កញ្ញា ក៏មានឱកាស បាន ជួប 
សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន នឹងគេដេរ ហើយ 
អះអាងថា សម្តេចគាត់សាមញ្ញណាស់។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំអត់បានថត
សេលហ្វីជាមួយនឹងសម្តេច ហ៊ុន សេន 
នឹងគេផង បុ៉ន្តេបានចប់ដេពេលគាត់ដើរ
ចូលកន្លេងជួបជុំ។

លោក ពេប សំរិទ្ធសិមេបត្ត ិជាអ្នក បើក  
រថយន្តមួយរូបបានឲេយដឹងថា វាពិត ជា 
តេកអរ មេនទេន។ ការផ្តល់ ជូន រដា្ឋាភិ បាល 
នេះ គឺពិតជាសមរមេយណាស់។  តាម ការ 
រៀបរា ប់របស់ សមេបត្តិ ភរិយរបស់គាត់
ដេលជាកម្មការិនីរោងចកេមួយរូបថ្មីៗ នេះ 
បានឆ្លងទន្លេ ហើយពិតជាទទួលបានអ្វីៗ
តាមការសនេយានោះមេន។ 

សមេបត្តិបានបញ្ជាក់ថា "និយយ មិន 
អរ មិនសបេបាយម៉េចបង កាលកូនទីមួយ 
ខ្ញុអំស់លុយឡើង ៣០០ទៅ ៤០០ ដុល្លារ  
ពេលបេពន្ធកើតកូន តេដល់កូនទីពីរ ធូ 
មេន ទេន បានកើតអត់អស់លុយ ហើយ 
បានលុយ ៤០មុឺនរៀនទៀត តេឮគឺថា 
គាត់(ភរិយរបស់សមេបត្តិ) មានបេក់ខេ 
១២០ភាគរយទៀត ប៉ុន្តេមិន ទាន់ ដល់ 
ពេល ទៅបើក"។

សមេបត្តបិានបន្តទៀតថា សេវាកម្មដេល 
ផ្តល់ឲេយនេះ គឺវាកក់ក្តាណាស់សមេប់ 
កម្មករ និងកម្មការិនី ដេលមាន បេក់ខ េ តិច 

ហើយការងរហត់នឿយ។ 
ទន្ទមឹនឹងការសម្តេងការពេញចិត្តពេញ

ថ្លើម នឹងសេវាកម្មផេសេងៗ ដេលរាជរដា្ឋា
ភិបាលកម្ពុជាបានបេកាសផ្តល់ជូននោះ 
បណា្តាកម្មករទំាងនេះ មួយចំនួនក៏សម្តេង
ការពេួយបារម្ភថា រាល់ការផ្តល់ជូនទាំង 
នេះ អាចមាន តេនៅ ក្នុងពេលបោះឆ្នាត 
ដោយសារតេឆ្នានំេះ គឺជាឆ្នាបំោះឆ្នាត។ 

លោក សមេបត្ត ិបានអះអាងថា បើ បាន  
សេវាកម្មទំាងនេះ ផ្តល់ជូនបេពន្ធ (កម្ម ករ 
កាត់ដេរ) រហូតបេសើរហើយ តេលោក 
ខ្លាចបានតេឆ្នាំនេះ ដោយសារតេឆ្នាំនេះ 
មានការបោះឆ្នាត។

សមេបត្តបិានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុសំងេឃឹមថា រដ្ឋ 
នឹងបន្តសេវាកម្ម និងការយកចិត្តទុកដាក់
កម្មករបន្តទៀត ទោះបីជាបោះ ឆ្នាត ហើយ 
ក៏ដោយ"។

កញ្ញាសេមី៉ា បានឲេយដឹងថា វាមិន ចេបាស់ 
ដេរហ្នឹង ពីពេះឆ្នាំនេះ ជាឆ្នាំបោះឆ្នាត 
ប៉ុន្តេ បើតាមសម្តេចគាត់មានបេសាសន៍
កាលពេលបានជួប គឺថាសម្តេច បាន សនេយា  
ចេបាស់ណាស់ថា នឹងបន្តរហូត។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ ដោយ សើច ផង អី ផង 
ថា "តិចដល់ខ្ញុំមានប្តីមានកូន លេងបាន 
៤០មឺុននឹងគេ ហើយកើតកូន ពេទេយ ទាលុយ  
ទៅ។ ខ្ញុំគិតយកប្តី យកកូន នឹង គេ ហើយ 
ឆ្នាំ នេះ"។ 

លោកសេ ីសេចីន់ថា ក៏បាន បង្ហាញ នូវ 
ក្តសីងេឃឹមថា រាជរដា្ឋាភិបាល នឹងបន្ត នយោ - 
បាយ និងសេវាកម្មទំាងអស់ ដូចដេលបាន 
បេកាសផ្តល់ជូនដល់កម្មករ ដោយសារ

អ្វីៗដេលរដ្ឋបានផ្តល់ឲេយនោះ គឺវាសំខន់ 
ហើយវាជួយកាត់់បន្ថយការលំបាករបស់
កម្មករ និងកម្មការិនីរោងចកេបានចេើន ។ 

លោកសេបីានបញ្ជាក់ថា "ធូរមេន ទេន 
ណាស់ មិនមេនលេងសើចទេ អាកើត កូន 
អាពិនិតេយសុខភាព អាពេលឈឺថ្ាត់អីនេះ
ទៅពេទេយអស់លុយចេើនណាស់"។ 

នៅក្នងុឆ្នានំេះ កម្ពជុាបានដំណើរការ
បោះឆ្នាតពេឹទ្ធសភា រួចហើយកាលពីខេ 
កុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗ នេះ បុ៉ន្តេកម្ពជុានៅមាន
ការបោះឆ្នាតដ៏សំខន់មួយទៀត នៅ ក្នងុ 
ថ្ងេទី២៩ ខេកក្កដា ខងមុខ។ ចប់ ពី 
ពេល   នេះ  រហូត ដល់ ពេល បោះ ឆ្នាត គឺ 
មាន  ពេលមិនខ្លីទៀតនោះទេ។ 

បើតាមបេសាសន៍របស់សម្តេចតេជោ 
ហុ៊ន សេន នាយករដ្ឋមន្តេនីេរាជរដា្ឋា ភិបាល  
កម្ពជុា ដេលបាន ថ្លេង នៅ ពេល ជួប កម្មករ 
និង កម្មការិនីរោងចកេកាត់ដេរ សឹង តេ រាល់ 
សបា្តាហ៍បានឲេយដឹងថា ការ សមេច ចិត្ត របស់ 
រាជរដា្ឋាភិបាល នៅក្នងុ ការ ផ្តល់់ កញ្ចប់ សេ វា - 
កម្ម ជូនដល់កម្មករ និង កម្ម ការិនី រោង ចកេ 
កាត់ដេរទំាងអស់មិនមេនជារឿងដេលងយ
សេលួ គឺសុទ្ធ តេ មា នការពិគេះ យោបល់  
ចេបាស់  លស់ ហើយកំណត់ទុកនៅ ក្នុង 
គោលនយោបាយតេឹមតេូវ។ 

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន តេង តេ បាន 
ថ្លេង ថា រាជរដា្ឋាភិបាលនឹងបន្តខិតខំបេឹង
បេងដើមេបីលើកកម្ពស់កមេតិជីវភាព និង 
គាំពារដល់កម្មករ កម្មការិនី និងពលរដ្ឋ 
កម្ពុជាទាំងអស់ តាម គោល នយោបាយ 
មួយ ដ៏ជាក់លក់៕       ដោយ អរិយបុត្រ

ថតដោយៈ សហការី សីុអ្រសសីុ



ព័ត៌មានសង្គម ០៧

ការផ្រសព្វផ្រសាយ និងការប្រើប្រស់គ្រឿងស្រវឹង មាន ការកើនឡើងគួរឲ្រយបារម្ភ"

ស្ទើរគេប់ដងវិថីធំៗ មិនថា តេ នៅ ក្នុង 
ទីកេុង និងតាមបណា្តាខេត្ត ផ្ទាំង បា៉ាណូ 
ផេសព្វផេសាយសេបៀរ ឬគេឿងសេវឹងបញេឈរ
ជាជួរបេណាំងជាមួយនឹងដើមឈើ និង 
គេ ហដា្ឋានរបស់បេជាពលរដ្ឋ។ នៅ កម្ពជុា 
គេឿងសេវឹងជាមូលហេតុចមេបងទី២ដេល
បណា្តាលឱេយមានគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ និង
ខតបង់ថវិកាជាតិបេមាណ៤៤លនដុល្លារ
ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ 

យោងតាមលទ្ធផលនេការស្ទង់មតិរបស់ 
បេជាពលរដ្ឋស្តីពីគេឿងសេវឹង ដេល   ធ្វើ 
ឡើង នៅចុងឆ្នា២ំ០១៤ ដោយ សកល វ ទិ េយា  - 
ល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ កេមការគាំទេ របស់ 
អង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គ ការ ចល នា 
ដើមេបីសុខភាពកម្ពុជា និងដេគូសុវត្ថ ិ ភាព 
ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកសកល ដោយ បាន រក 
ឃើញថា បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគចេើន

ចប់ផ្តើមបេើបេស់គេឿងសេវឹង ក្នុង វ័យ 
យុវ ជន និង កុមារ មាន រហូត ទៅ ដល  ់៩១ %។ 
លទ្ធផលនេការស្ទង់ មត ដិដេល នេះ ក៏ បាន 
រកឃើញដេរថា បេជាពលរដ្ឋកម្ពជុារហូត 
ទៅ ដល់៩៨% បានជួបបេទះការផេសាយ
ពាណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹងតាមទមេង់រូបភាព 
ផេសេងៗគា្នា ដូចជាផេសាយពាណិជ្ជកម្មតាម
ទសេសនាវដ្ត ីតាមសារព័ត៌មាន សេ្ត ីផេសព ្វ ផេសាយ 
សេ ពេតឹ្តកិារណ៍សង្គម ការបេគំុតន្តេ ីតាម 
វិទេយុ  ផ្ទាងំរូបភាព ផ្ទាងំបា៉ាណូ ផ្ទាងំបដា និង 
ពិ សេ សហើយមាន ចេើនជាង គេ គឺ តាម សេប៉ត 
និងការបេគុំតន្តេីតាមទូរទសេសន៍។ 

លោក គឹម សាញ់ មន្តេីនេកេសួងអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា បានឲេយដឹងថា ការផេសព្វ - 
ផេសាយ គេឿងសេវឹងនេះពិតជាមានការ ប៉ះ  
ពាល់ខ្លាងំណាស់ដល់យុវជនខ្លាងំណាស់ 
ដោយសារតេពួកគេស្ថតិក្នងុវ័យមួយ ដេល 

ចង់ដឹង ចង់សាក ក្នុង វ័យ របស់ ពួក  គេ គឺ 
តេូវ ការ រៀនសូតេ។ 

លោក បាន បន្ថេមទៀតថា  "កេសួង 
ក៏បាន ធ្វើ ការ ងរ ជាចេើនទាក់ទងនឹងការ
ទប់ស្ាត់ចំពោះការបេើបេស់គេឿងសេវឹង
ក្នុងសាលរៀន។ ដោយ ក្នុង នោះ កេសួង 
ក៏ បានចេញជា លិខិត ណេនំា ទៅដល់ គេប់ 
សាលនៅទូ ទាំង  បេទេសមិនឲេយមានការ 
បេើ បេស់គេឿងសេវឹង  នៅក្នុង គេឹះ សា្ថាន 
សិកេសា ហាមធ្វើការផេសព្វផេសាយគេឿងសេវឹង 
នៅ ក្នងុ គេះឹ សា្ថានសិកេសា ហើយយើងក៏ធ្វើ
ការអប់រំដល់សិសេសានុសិសេសពីផលប៉ះពាល់ 
នេការបេើបេស់គេឿងសេវឹងផងដេរ"។ 

និសេសិតនេសកលវិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នពំេញ 
កញ្ញាសេង ណេហួង បានឲេយដឹងថា នាង
ឃើញថាការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មគេឿង
សេវឹងពិតជាប៉ះពាល់ខ្លាងំដល់ យុវ ជន ខ្មេរ 
ដោយសារតេធ្វើឱេយ អ្នក មើល ចង់ បេើ ហើយ 
ចង់សាកម្តងហើយម្តងទៀត។ 

យុវជន មួយរូបទៀត លោកសុងហុីក៏
បានពីការបារម្ភទាក់ទងនឹងការកើនឡើង
នេការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹង 
កាន់តេចេើនឡើងនេះដេរ។ លោក លើក 
ឡើងថា ទោះបីមានការពេមានជា ចេើន  ដង 
ពីកេសួងពាក់ព័ន្ធក្ដី ប៉ុន្តេការផេសាយពា-
ណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹងនៅតេបន្តមានជាបន្ត
បនា្ទាប់។ 

តាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិ របស់ សា ក ល 
វិទេយា  ល័យភូមិន្ទភ្នពំេញដដេលបានបង្ហាញ
ថា បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេញវ័យលើសពី 
៥០% ធា្លាប់ ទទួលទានគេឿងសេវឹង ក្នុង 

នោះបុរសមានអតេខ្ពស់រហូត ដល ់ជាង 
៧០%។ អតេដ៏ខ្ពស់នេការបេើបេស់គេឿង
សេវឹងនេះតេវូបានអ្នកជំនាញរកឃើញថា 
បណា្តាលមកពីការទាក់ទាញតាមរយៈការ
ផេសាយពាណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹង នៅ តាម 
បេព័ន្ធ ផេសព្វផេសាយនានា យ៉ាង អនា ធិ ប - 
តេ យេយ ។ 

លោកវេជ្ជបណ្ឌតិ មំុ គង់ នាយ ក បេតិ - 
បត្តិ អង្គការ ចលនា ដើមេបី សុខ ភាព កម្ពុជា 
ក៏ បាន  មានបេសាសន៍ថា បច្ចបុេបន្ន ការ ផេសាយ
ពាណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹងកំពុងជះឥទ្ធពិល
លើយុវជនខ្មេរ ដេលជាកង្វល់ មួយ សមេប់ 
កម្ពុជា ដេលបេទេសនេះមិនទាន់មាន   
ចេបាប់សមេប់គេប់គេងបញ្ហាទំាងនេះនៅ 
ឡើយ។ បេ ជាពលរដ្ឋកម្ពុជា៩៦% ស្នើ
សុំដល់រាជរដា្ឋាភិបាលឲេយចត់វិធានការ
ដេលមានបេសិទ្ធភាពបន្ថេមទៀតដើមេបី
កាត់បន្ថយការបេើបេស់គេឿងសេវឹង។ 
ក្នងុន័យនេះការអនុម័តចេបាប់ស្តពីីការគេប់
គេងផលិតផលគេឿងសេវឹង គឺជាវិធាន
ការដ៏មានបេសិទ្ធភាពបំផុត។ 

តាមសេចក្តពីេងចេបាប់ស្តពីីការគេប់គេង
ពាណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹង តេូវ បាន រៀបចំ 
ឡើង  តំាងពីឆ្នា២ំ០១៥ ដោយរំពឹងថា នៅ 
ពេលដេរ ចេបាប់នេះ ចេញជាធរមាននឹង មាន 
ការដំឡើងពន្ធ និងវិធានការមួយចំនួន
សមេប់កមេិតដល ់ការ ចរាចរ ផលិត ផល 
គេឿង សេវឹងនៅ កម្ពុជា រួមនឹងវិធានការ
មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផេសព្វផេសាយពា
ណិជ្ជកម្មគេឿងសេវឹង។

មាត្រា ៤១
លក្ខខណ្ឌផេសេងៗទាក់ទងនឹងបណ្ណនបើកបរ តេូវកំណត់ដូចខកេម ៖
១.  អ្នកបើកបរមា្នាក់មានសិទ្ធកិាន់បណ្ណបើកបរតេមួយគត់ដេលចេញដោយកេសួង

សាធារណការនិងដឹកជញ្ជនូ។ បណ្ណបើកបរតេវូបានបេងចេកចេបាស់លស់តាមបេភេទ
យនយន្តដេលអ្នកបើកបរមានសិទ្ធបិើកបរ។ បណ្ណបើកបរនីមួយៗតេវូបេើបេស់ភា្ជាប់
ជាមួយនូវបណ្ណពិន្ទ។ុ បេបបទ និងនីតិវីធីនេការចេញបណ្ណបើកបរ និងបណ្ណពិន្ទ ុតេវូ
កំណត់ដោយបេកាសរបស់រដ្ឋមនេ្តីកេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ។

២. ជនពិការមានសិទ្ធបិើកបរយនយន្តពិសេសសមេប់តេជនពិការនិងលក្ខខណ្ឌ
នេការចេញបណ្ណបើកបរសមេប់ជនពិការតេូវកំណត់ដោយបេកាសរបស់រដ្ឋមន្តេី 
កេសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។

៣. អាយុអ្នកបើកបរតេូវកំណត់តាមបេភេទបណ្ណបើកបរ ដូចខងកេម ៖
- អាយុ ១៦(ដប់បេំមួយ) ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ចំពោះបេភេទ ក១
- អាយុ១៨ (ដប់បេំបី) ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ចំពោះបេភេទ ក២ និង ខ
- អាយុ ២២ (ម្ភេពីរ) ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ចំពោះបេភេទ គ និង ឃ១
- អាយុ ២៤ (ម្ភេបួន) ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ចំពោះ បេភេទ ឃ២ និង ង
៤. អ្នកមានបណ្ណបេភេទ ក២ អាចបើកបរយនយន្តបេភេទ ក១ បាន ។
៥. អ្នកមានបណ្ណបើកបរបេភេទ ខ អាចបើកបរយនយន្តបេភេទ ក១ យន 

យន្ត កសិកម្ម ឬយនយន្ត។ ឧបករណ៍ដេលមានលេបឿនអតិបរមាមិនលើសពី ៤០ 
(សេសិប) គីឡូ ម៉េតេ ក្នងុ មួយមោ៉ាង តេមិនអាចបើកបរយនយន្តបេភេទផេសេងទៀត 

ច្របាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី
បានទេ។

៦. ចំពោះអ្នកបើកបរយនយន្តដេលមានលេបឿនអតិបរមាលើសពី ៤០ (ស េ 
សិប) គីឡូម៉េតេក្នុងមួយមោ៉ាង តេូវមានបណ្ណបើកបរបេភេទ គ ។

៧. ដើមេបីមានសិទ្ធបិេឡងយកបណ្ណបើកបរបេភេទ គ តេវូមា ន បណ្ណ បើក បរ បេភេទ 
ខ ឬ ឃ១ សិន ។

៨. អ្នកបើកបរយនយន្តបេភេទ គ ឬ ឃ អាចបើកបរយនយន្តបេភេទ ខ បាន ។
៩. អ្នកមានបណ្ណបើកបរបេភេទ គ មិនអាចបើកបរយនយន្តបេភេទ ឃ២ បានទេ 

បុ៉ន្តេ អ្នក មានបណ្ណបើកបរបេភេទ ឃ២ អាចបើកបរយនយន្តបេភេទ ខ ឬ គ ឬ ឃ១ បាន។
១០. ដើមេបីមានសិទ្ធិបេឡងយកបណ្ណបើកបរបេភេទ ឃ១ តេូវមាន បណ្ណបើក 

បរ បេភេទ ខ សិន។
១១. ដើមេបីមានសិទ្ធិបេឡងយកបណ្ណបើកបរបេភេទ ឃ២ តេូវមាន បណ្ណបើក 

បរ បេភេទ ខ ឬ គ ឬ ឃ១សិន។
១២. ដើមេបីមានសិទ្ធិបេឡងយកបណ្ណបើកបរបេភេទ ង តេូវមាន បណ្ណបើកបរ 

បេភេទ ខ ឬ គ ឬ ឃ សិន។
១៣. អ្នកមានបណ្ណបើកបរបេភេទងអាចមានសិទ្ធបិើកបររថយន្តសណ្តាងរឺុម៉ក

ដេលមានទម្ងន់អតិបរមាលើសពី ០,៧៥ (សូនេយកេបៀសចិតសិបបេំ) តោនបាន 
ទៅ តាមបេភេទបណ្ណបើកបរដូចជា ង (ខ) ឬ ង (គ) ឬ ង (ឃ)។

(មានតនៅល្រខក្រយ)

ថតដោយៈ អរិយបុត្រ



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊េន០៨

កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រមហអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គគឺផ្តួចផ្តើមដោយកម្ពុជា
ថ្មីៗនេះ មេដឹកនំាបេទេស៦ នៅក្នុង

មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គបានចូលរួមកិច្ច
បេជុំកំពូលនេមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ 
នៅ ទីកេងុ ហាណូយបេទេសវៀតណាម បុ៉ន្តេ  
តើមានដឹងទេថា កិច្ចបេជំុនេះបេទេស ណា  
ជាអ្នកផ្តចួផ្តើម ហើយ តើវាបង្កើត ឡើង ដើមេបី 
អ្វ ីតើវាមានសារៈ សំខន់ យ៉ាង ណា សមេប់ 
បេទេសដេលជាសមាជិកនេកិច្ចបេជំុនេះ។ 

កិច្ចបេជុំកំពូលនេះ គឺជា ទូទៅបាន 
រៀបចំ នៅក្នងុរង្វង់៣ ឆ្នាមំ្តង ហើយវាគឺ ជា 
វេទិការក្នងុកមេតិខ្ពស់ បំផុតនៅក្នងុកម្មវិធី
នេមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ ដេល ចុង 
បញ្ចប់ នេកិច្ចបេជំុ គឺតេងតេមាននូវ សេច - 
ក្តី បេកាសព័ត៌មាន ដេលចុះហត្ថលេខ 
ដោយមេដឹកនាំដេលចូលរួមបេជុំ។ កិច្ច 
បេជំុនេះ គឺជាឱកាសមួយ ដេល មេដឹក នំា 
តំបន់ ដេលរួមមានកម្ពជុា ឡាវ វៀត ណាម 
ថេ ភូមា និងចិន  មានឱកាសនៅក្នងុការ 
តេតួពិនិតេយមើល និនា្នាការសាកលលោក គឺ 
វា កំពុងតេ ផ្តល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណា ដល់ 
មហាអនុតំបន់នេះ ក៏ដូចជារៀបចំ ផេន ការ 
ផេសេងៗ នៅក្នងុ ការធ្វើ សហ បេតិបត្ត ិការ 
និងជំរុញសមាហរណកម្ម ហើយ ក៏ដូចជា 
ពិនិតេយ និងស្វេងរកនូវយុទ្ធសាសេ្ត សមេប់ 
ជំរុញដំណើរការអភិវឌេឈន៍។

គោលគំនិតដ៏ចមេបងមួយទៀត គឺម េ 
ដឹក   នាំតំបន់ គឺមានបំណងនឹងបេកា្លាយ
កិច្ចបេជុំនេះ គឺជាកិច្ចបេជុំពិសេស ដើមេបី 

ជំរុញ  ពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងការ អភិ វ ឌេឈន៍ 
ដើមេបីពេយាយមយ៉ាងណា លុបបំបាត់គមា្លាត
នេការអភិវឌេឈន៍រវាងសមាជិកអាសា៊ានទំាង 
អស់ ពីពេះសមាជិកទំាងអស់នេកិច្ចបេជំុ
នេះ គឺមានតេចិនមួយទេ ដេល មិន មេន 
ជា សមាជិកអាសា៊ាន បុ៉ន្តេជាដេគូ។ បណា្តា 
បេទេសសមាជិកទំាងនោះ គឺជា សមា ជិក 
អាសា៊ានថ្មី  លើកលេងតេថេ ដេល មាន 
ធន  ធានមនុសេស មានធនធាន សកា្តានុ ពល 
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺ ការអភិវឌេឈនៅ កេយ 
អាសា៊ានផេសេងទៀតដេលមាន សិង្ហបុរី 
មា៉ាឡេសុី ថេ បេុយណេ ហ្វីលីពិន និង 
ឥណ្ឌូនេសុី។

កិច្ចបេជំុកំពូលនេមហាអនុតំបន់ទន្លេ
មេគង្គ លើកទីមួយតេវូបានគេដឹងថា បាន  
រៀបចំឡើងនៅកម្ពជុា នៅក្នងុឆ្នា២ំ០ ០២ 
បនា្ទាប់មកនៅចិននាឆ្នាំ២០០៥ ហើយ 
បាន បន្តមកឡាវ នៅក្នងុឆ្នា២ំ០០៨ និង 
ភូមា នៅឆ្នាំ២០១១ បន្តមកថេ នៅឆ្នាំ 
២០១៤ និងនៅវៀតណាមនាឆ្នា ំ២០ ១៨ 
ពោលគឺនៅហាណូយ កាលពីថ្ងេទី៣០ 
ដល់៣១ ខេមីនា កន្លងទៅនេះ ដេល 
បេមុខ រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា បានទៅចូលរួម។ 

នៅរៀងរាល់កិច្ចបេជំុកំពូលម្តងៗ កេ 
ពីមេដឹកនំាបេទេសទំាង៦ កិច្ចបេជំុនេះក៏ 
បានទាក់ទាញការចូលរួមពីសំណាក់ដេ គូ 
អភិវឌេឈផេសេងៗដូចជា អគ្គ លេខ ធិ ការ 
អាសា៊ាន តំណាងធនាគារពិភពលោក 

តំណាងធនាគារអភិវឌេឈន៍អាសុី ផងដេរ 
ហើយមកដល់ពេលនេះ ធនាគារនេះ គឺ ជា 
ដេគូអភិវឌេឈន៍ដ៏ធំសមេប់តំបន់។ ដោយ 
ឡេកនៅក្នងុឆ្នានំេះ បេធាន ធនា គារ អភិ- 
វឌេឍន៍ អាសីុ បានអបអរសាទរមហាអនុតំបន់ 
ទន្លេមេគង្គ ក្នងុឱកាសខួបលើកទី ២៥ ឆ្នាំ 
នេកិច្ចសហបេតិបត្តកិាររវាង មហា អនុ តំបន់ 
នេះ និងធនាគារនេះ។

លោក តាកេហុីកូ ណាខអូ បេធាន 
ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ បានសម្ដេងនូវការ
អបអរសាទរចំពោះបេទេស ជា សមា ជិក 
ទំាង៦។ លោកបានគូសបញ្ជាក់សាជាថ្មី
ពីការបន្តផ្ដល់ការគំាទេរបស់ធនាគារ ដល់ 
កម្មវិធីនេះ ក្នុងថវិកា ៧ ពាន់លនដុល្លារ 
ក្នងុ រយៈពេល ៥ឆ្នាទំៀត    ដើមេបី ជួយ ឱេយ អនុ-
តំបន់នេះ សមេចនូវ កំណើ ន បរិយបន្ន និង 
ការ អភិវឌេ ឍបេកប ដោយ ចីរភាព។

ក្នុងសុន្ទរកថាទៅកាន់កិច្ចបេជំុកំពូល
នេមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងកិច្ចបេជំុ
កំពូលធុរកិច្ចនៅមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ 
លោក តាកេហុីកូ ណាខអូ បាន មាន 
បេសាសន៍ថា "ខ្ញុំសូមវាយតម្លេខ្ពស់ ដល់ 
បេទេសមហាអនុតំបន់ទាំងអស់ ចំពោះ 
សមិទ្ធផលសមេចបានពីកិច្ចសហបេតិ- 
បត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ 
ចុង កេយនេះ"។ កម្មវិធីមហា អនុ តំបន់ 
តេវូបានផ្ដចួផ្ដើមបង្កើតឡើង ក្នងុ ខ េ តុល 
ឆ្នា១ំ៩៩២ ដោយធនា គារ អភិវឌេឈន៍ អាសីុ 

ផ្ដល់កា រគំាទេជាលេខធិការដា្ឋាន ដើមេបី 
ជួយ ដល់ដំណើរការអន្តរកាល និងពងេងឹ
កិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងតំបន់ តាមរយៈ 
ការលើកទឹកចិត្តឱេយមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋ- 
កិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដេន។ 

លោក តាកេហុីកូ ណាខអូ បានមាន 
បេសាសន៍ថា "បច្ចុបេបន្ននេះ បេទេសក្នុង
មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ គឺជាបេទេស
ដេលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចមេើនយ៉ាងឆប់
រហ័សជាងគេនៅអាសុី និង ក្នុង ពិភព- 
លោក"។ "បេទេសទាំងនេះ បានទទួល 
សា្គល់ពី អត្ថ បេយោជន៍ នេសមា ហរ ណ- 
កម្ម ថា្នាក  ់តំបន់ និងការតភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង
ជាមួយបេទេស ដទេទៀត ក្នងុ សកល លោក 
ទំាងមូល។ ធ នា គារអភិវឌេឈន៍អាសីុនឹង បន្ត 
សមេបសមេលួកម្មវិធី មហា អនុ តំបន់នេះ 
ឈរលើមូលដា្ឋាននេការជឿទុកចិត្តគា្នាទៅ 
វិញទៅមក និងអកេសរ CCC ដេលតំណាង 
ឱេយការតភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង ភាពបេកួតបេជេង  
និងសហគម។

កម្មវិធីមហាអនុតំបន់ បាន គាំ ទេ ដល់ 
គមេងជាចេើន ដេលមានតម្លេស្មើនឹង 
២១ពាន់លនដុល្លារ ចប់ តំាង ពី កម ្មវិធី នេះ 
តេូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ មក 
ក្នុង វិស័យផេសេងៗ ដូចជាគមនាគមន៍ 
ទេសចរណ៍ សុខភិបាល ការ អភិវឌេឍ ទី កេងុ 
បរិសា្ថាន ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស កសិ កម្ម 
និងថាមពល។ ថវិកាបេមាណ ៤០% នេ 
ហិរញ្ញបេបទានសមេប់គមេងទំាងនេះ មាន 
បេភពពី ADB ២៥% ពីរដា្ឋា ភិបាល ក្នុង 
បេទេស ជាសមាជិក មហាអនុតំបន់ និង 
ថវិកា ដេលនៅសល់ផេសេងទៀត បាន ពី ដេ  គូ 
អភិវឌេឍន៍ទ្វេភាគី និងពហុភាគី។ កម្មវិធី 
ដេល អនុវត្តក្នុងបេទេស មហាអនុតំបន់  
និមួយៗ តេវូបាន រៀបចំ ឡើង ឱេយ សេប ទៅ 
តាម បរិបទពិសេស របស់បេទេសនោះ។ 

ផ្អេកទៅតាមផេនការសកម្មភាពទីកេងុ
ហាណូយ និងកេប ខណ ្ឌវិនិយោគ ថា្នាក់ តំបន់ 
ដេលតេូវបានអនុម័តក្នុងកិច្ចបេជុំកំពូល 
មហាអនុតំបន់ នៅហាណូយ នឹង ផ្ដល់ ការ 
គំាទេដល់គមេងចំនួន ២២៧ដេល មាន 
តម្លេ ៦៦ពាន់លនដុល្លារ ចប់ ពីឆ្នា ំ២០ ១៨ 
ដល់ឆ្នាំ២០២២ ដេល ក្នុង នោះធនាគារ 
អភិវឌេឈន៍អាសុី នឹង ផ្ដល់ ហិរញ្ញបេបទាន 
បេមាណ ៧ពាន់លនដុល្លារ។ ផេនការ 
នេះ អំពាវនាវឱេយមានការពងេកីចេករបៀង 
សេដ្ឋកិច្ច ដើមេបីជំរុញការតភា្ជាប់ទំនាក់ទំនង
រវាងបេទេសនានា ពេមទាំងទំនាក់ទំនង 
រវាង តំបន់ជនបទ និងតំបន់បេជំុជន ដើមេបី 
ធានា ឱេយមានការ បេងចេក អត្ថ បេយោ ជន៍ 
ដេលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ឱេយកាន់ តេ មាន  
សមធម៌បន្ថេមទៀត៕    ដោយ អរិយបុត្រ



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

ចិន និងអាម្ររិកកំពុងបញ្ឆ្រះសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មហើយ

អាសា៊ានបីប្រទ្រសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមហអំណចយោធទាំង២០នៅលើពិភពលោក

កាលពីថ្ងេពុធទី៤ ខេមេសា អាជា្ញាធរចិនបានប្តេជា្ញា
ដាក់វិធានការតាមកមា្លាំងដូចគា្នា ដើមេបីជាការឆ្លើយតប
ទៅនឹងការដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនតំលេ៥០ពាន់លន
ដុល្លារ នៅក្នងុជមោ្លាះបច្ចេកវិទេយាមួយដេលនំាឲេយមានការ
ពេយួបារម្ភខ្លាចកេងវាទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភព  លោក 
ឲេយថយកេយវិញ ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងអាមេរិក។

កេសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយយថា ខ្លួននឹងតវា៉ា
នឹងចំណាត់ការរបស់អាមេរិកនេះភា្លាម នៅក្នុងអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO)។

កេសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយយក្នងុសេចក្តថី្លេង
ការណ៍ថា "ក្នុងពេលជាមួយគា្នា យើងចត់វិធានការក្នុង
កមា្លាងំស្មើគា្នា និងទំហំដូចគា្នាបេឆំងទំនិញអាមេរិក។ វិធាន
ការទាំងនេះនឹងតេូវបេកាសក្នុងពេលឆប់ៗ"។

សេចក្តរីាយការណ៍ព័ត៌មានបរទេសមួយបានអះអាង
ថា បេទេសអាសា៊ានចំ នួនបី ដេលរួមមាន ឥណ្ឌូនេសុី 
វៀតណាម ថេ គឺស្ថ ិ   តនៅក្នងុចំណមបេទេសដេលមាន
កងទ័ពខ្លាងំបំផុតទំាង២០ នៅក្នងុចំណមបេទេស ១៣៣ 
នៅលើពិភពលោក។ 

សេច ក្តរីាយ ការណ៍ ដដេល   លេខ៣ ហើយ បេទេស អាសីុ 
ផេសេងទៀត ដេលឈរនៅក្នងុចំណមបេទេសដេលមាន
យោធាខ្លាងំទំាង២០ គឺមានដូចជា ឥណា្ឌ ជបុ៉ន កូរ៉េ ខង 
តេបូង បា៉ាគីសា្ថាន និងកោះតេវា៉ាន់ ផង ដេរ។ កងកមា្លាងំបេដាប់ 
អាវុធ ចំនួន ១៣៣ ដោយផ្អេកលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ 
លើដីគោក អាកាស និងសមុទេ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុនិងបេព័ន្ធសពា្វាវុធផេសេងៗ។ ចិនមានយន្ដ ហះ 
និងនាវាចមេបំាងចេើនជាងរុសេសីុ បុ៉ន្តេមានរថកេះតិចជាង
រុសេសុីឆ្ងាយណាស់។ កងកមា្លាំងបេដាប់អាវុធចិន ទទួល 

បេតិកម្មភា្លាមៗរបស់ចិនកើតឡើងមួយថ្ងេបនា្ទាប់ពី
អាមេរិកបញ្ចេញតារាងដាក់ពន្ធលើទំនិញនំាចូល១.៣០០
មុខរបស់ចិន។

ការិយល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក(USTR)
បាននិយយនៅក្នងុសេចក្តបីេកាសព័ត៌មានមួយថា សហ- 
រដ្ឋអាមេរិកនឹងកំណត់ពន្ធបន្ថេមលើផលិតផលនាំចូល
ពីបេទេសចិន ដោយសរុបជិត១.៣០០មុខដោយរួមទំាង 
ផលិតផលដេលផលិតដោយឧសេសាហកម្មផលិតគេឿង
អាកាសចរណ៍ និងបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មានរបស់បេទេសចិន។

សេចក្តីបេកាសព័ត៌មាននេះ បាននិយយកាលពីថ្ងេ 
អង្គរ ទី៣ ខេមេសាថា បញ្ជផីលិត ផល តេវូ បាន ស្នើ ឡើង 
នេះ គឺផ្អេកលើការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលយហើយ
នឹងផ្តាតលើផលិតផលដេលទទួលបាន ផលបេយោជន៍

បាន ពិន្ទុ ០,០៩៤ និងតេូវបាននាំមុខដោយរុសេសុី និង 
សហរដ្ឋអាមេរិក។ 

ខណៈដេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពខ្លាងំជាងគេ
នៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងបច្ចេកវិជា្ជាទំនើបៗ និង
កមា្លាងំទ័ពទទួលការបណ្តះុបណា្តាលយ៉ាងខ្លាងំកា្លានោះ។ 

ឥណា្ឌបានរកេសាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងចំណម មហា-  
អំណាចយោធាកំពូលទាំង៥ នៅលើពិភពលោកក្នុង 
បញ្ជី។ បេទេសឥណា្ឌនាំមុខចិនទាក់ទងទៅនឹងចំនួន
កងកមា្លាំងបេដាប់អាវុធ ដេលមានចំនួនសរុបចំនួន    
៤. ២០៧ .  ២៥០នាក់ ទល់ នឹងទាហានចិនចំនួន 
៣.៧១២. ៥០០ នាក់។ 

ទោះ យ៉ាង ណា បេទេសចិន នំា មុខ ខង ទា ហាន ស ក ម្ម 
ដេលមាន ចំនួន ២.២៦០.០០០នាក់ ធៀប នឹ ង ឥណា្ឌ 
មានចំនួន ១.៣៦២.៥០០នាក់។ 

ពីផេនការឧសេសាហកម្មរបស់ចិន ដើមេបីកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ឬនិយយឲេយចំគឺបន្ថយ
គមា្លាតឱនភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងបេទេសទាំងពីរ។ ពួក 
មន្តេចិីនមិនបានផ្តល់សញ្ញាថា តើទំនិញអាមេរិកអ្វអីាច
ជាគោលដៅវាយពន្ធសងសឹក តេពួកអ្នកជំនួញ និង អ្នក 
សេដ្ឋកិច្ចបាននិយយថា យន្តហះធំៗ និងសណ្តេក សៀង 
អាចជាគោលដៅ។

កេមុហុ៊នអាមេរិកមួយចំនួនបានពេមានថា ចំណាត់
ការរបស់លោកបេធានាធិបតីតេំ ដេលបង្កឡើងមុន  
បេឆំងចិនអាចប៉ះពាល់បណា្តាកេមុហុ៊ន និងអ្នក បេើ បេស់ 
អាមេរិក ខណៈចិនប្តេជា្ញាចត់វិធានការ "កមា្លាំងស្មើគា្នា"
កេយអាមេរិកបញ្ចេញតារាងដាក់ពន្ធលើទំនិញ១.៣០០
មុខរបស់ចិន៕

ជបុ៉នជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ៧ នៅ ទូទំាង ពិភព លោក 
ទោះបីជាយោធាជប៉ុនតូច ប៉ុន្តេ  យោធា ជប៉ុន មាន 
បេព័ន្ធ  អា វុធទំនើបៗ មានថវិកាការពារជាតិបេកបដោយ
និរន្តភាព បេទេសនេះបានពងេងឹអំណាចកងកមា្លាងំដេន
អាកាស ដេនទឹក និងដីគោក។ 

កូរ៉េខងតេបូងជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ១២ នៅ លើ ពិភព - 
លោក ខណៈ  បេទេសនេះ កំពុង បេឈម មុខនឹង ការ គំរាម 
កំហេងឈ្លានពានពីកូរ៉េខងជើង និងបានពងេឹងកង 
កមា្លាំងយោធារបស់ខ្លួនលើគេប់ផ្នេក។ 

បា៉ាគី សា្ថាន ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ១៣ បនា្ទាប់មក គឺ
បេទេសឥណ្ឌណូេសីុជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ ១៤ វៀត ណាម 
ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់លេខ១៦ កោះ តេ វា៉ាន់ ជាប់ ចំណាត់ ថា្នាក់ 
លេខ១៨ បេទេសថេ ជាប់ ចំណាត់ ថា្នាក់លេខ២០៕

នាយករដ្ឋមន្ត្រីមា៉ាឡ្រសុី សន្រយាដំឡើងប្រក់ខ្រជូនមន្ត្រីរដ្ឋការនៅមុនការបោះឆ្នាត
នាយករដ្ឋមន្តេីមា៉ាឡេសុី ណាជីប រា៉ាហេសាក់ កាលពី 

ថ្ងេ ពុធ ទី៤ ខេមេសា បានសនេយាបញ្ចេញបេក់១.៤៦០ 
លន រីងហ្គតី ឬបេមាណជា ៣៧៨,០៤លនដុល្លារ នៅ ក្នងុ 
មួយ ឆ្នា ំសមេប់ដំឡើងបេក់ខេដល់មន្តេរីដ្ឋការសីុវិល។

បុគ្គលិក និងមន្តេរីដ្ឋការសីុវិលរបស់មា៉ាឡេសីុ១,៦លន
នាក់ ភាគចេើនជាជនជាតិមា៉ាឡេ តេងតេជាអ្នកគាំទេ
កេុមចំរុះជាតិបារីសាន់ដេលកំពុងកាន់អំណាច ប៉ុន្តេថ្លេ
ទេទេង់ការរស់នៅកើនឡើងបានកា្លាយជាការពេយួបារម្ភ

សមេប់មនុសេសជាចេើន ដោយមន្តេបីកេសកាន់អំណាចខ្លះ
ពេមានថា ពួកគេអាចងកមកបេឆំងបកេសវិញ បេសិនបើ
បញ្ហានេះមិនតេូវបានដោះសេយ។

ចំណេកលោកណាជីប ដេលរួបរឹតដោយរឿងអាសេវូ
ហិរញ្ញវត្ថតុេវូការគំាទេរួមគា្នា ដើមេបីកេមុចមេះុរបស់លោក 
គេចផុតការបេជេងដ៏ខ្លាំងពីអតីតនាយករដ្ឋមន្តេីកា្លាយ
ជាមេដឹកនាំបេឆំងលោក មហាធៀ ម៉ូហាមា៉ាត។

លោក ណាជីប បានបេប់ការជួបជំុបុគ្គលិកមន្តេរីដ្ឋ ការ 

សីុវិលមួយនៅរដ្ឋធានី ពូតេចវា៉ាថា "រដា្ឋាភិបាលបានយល់
ពេមបង្កើនបេក់ខេដល់មន្តេរីដ្ឋការសីុវិលទំាង១,៦លន
នាក់...ជាមួយបេក់បន្ថេម១.៥៦០លនរីងហ្គីត ចប់ 
ពី ថ្ងេ១ ខេកក្កដាទៅ"។

សូមបញ្ជាក់ថា នៅមុនការបោះឆ្នាតឆ្នា២ំ០១២ បុគ្គ- 
លិកមន្តេរីដ្ឋការសីុវិលមា៉ាឡេសីុ ក៏ទទួលបានការដំឡើង
បេក់ខេផងដេរពីចនោ្លាះ៧ទៅ១៣ភាគរយ៕

ឥណ្ឌាប្រកាសដកច្របាប់ស្តីពីព័ត៌មានក្ល្រងកា្លាយ ក្រយ ប្រកាស មិន ដល់ ២៤ ម៉ាង 
នាយករដ្ឋមន្តេឥីណា្ឌ លោក ណារេន ្រដាម៉ូឌី  កាល   

ពី ថ្ងេអង្គរ ទី៣ ខេមេសា បានបញ្ជាឲេយដកចេញចេបាប់ 
ដាក់ ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន ដេលទទួលខុសតេូវចំពោះ 
ការផេសព្វផេសាយព័ត៌មានក្លេងកា្លាយ បនា្ទាប់ពីបេកាសបាន
មិនដល់២៤មោ៉ាងផង។

ចំណាត់ការដកចេញវិញនេះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីផ្ទះុកំហឹង 
និងការរិះគន់ពីអ្នកកាសេត និងអ្នកនយោបាយបេឆំង 
ដេលថាចេបាប់នេះតំណាងឲេយការវាយបេហារលើសេរីភាព 
សារព័ត៌មាន និងជាកិច្ចខិតខំមួយដោយរដា្ឋាភិបាលរបស់
លោកមូ៉ឌីដើមេបីខ្ទប់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅមុនការ  
បោះឆ្នាតសកលមួយនៅឆ្នាំកេយ។

កាលពីយប់ថ្ងេចន្ទ កេសួងព័ត៌មាន និងការផេសព្វផេសាយ
ឥណា្ឌបាននិយយថា រដា្ឋាភិបាលនឹងលុបចោលសិទ្ធិ 
អនុញ្ញាតសមេប់អ្នកកាសេតណា ដេលផេសព្វផេសាយ "ព័ត៌- 
មានក្លេងកា្លាយ" ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲេយចូលជួប សមា្ភាសន៍ 
មន្តេរីដា្ឋាភិបាល ឬមិនអនុញ្ញាតឲេយចូលរួមក្នងុសន្និសីទ
កាសេត និងសិកា្ខាសាលដេលរៀបចំឡើងដោយសា្ថាប័នរដ្ឋ 
តេមិនបាននិយយដល់ទោសពេហ្មទណ្ឌដាក់គុកដាក់
ចេវាក់ទេ។ តេកេយអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្តេ ីកេសួង 
បានបេកាសលុបចោលវិញ។

ពួកអ្នកកាសេតបានសា្វាគមន៍ការដកចេញវិញនេះ 
តេថា វាអាចជាធ្វើតេស្តិ៍មួយដើមេបីដាក់ការកំហិតបន្ថេម

ទៀតលើសារព័ត៌មាន។
ហេតុការណ៍នៅឥណា្ឌបានកើតមានបនា្ទាប់ពីមា៉ាឡេសីុ

អនុម័តចេបាប់បេឆំងព័ត៌មានក្លេងកា្លាយ ដោយ អ្នក រំលោភ 
អាចជាប់គុក៦ឆ្នាំ ឬពិន័យជាបេក់ ឬទាំងពីរ។

បេទេសផេសេងទៀតនៅអាសីុអាគ្នេយ៍ មាន សិង្ហបុរី និង 
ហ្វីលីពីន ក៏កំពុងពិចរណារកវិធីដោះសេយព័ត៌មាន
ក្លេងកា្លាយនេះដេរ តេពួកសកម្មជនសិទ្ធមិនុសេសខ្លាចកេង 
ចេបាប់នេះតេូវគេយកទៅបេើដើមេបីខ្ទប់ការបញ្ចេញមតិ
ដោយសេរី៕



បទយកការណ៍សង្គម១០

វិវាទនៅលើទេូងផ្លូវ ដេល បង្កឡើង 
ដោយ   គេះថា្នាក់ចរាចរណ៍  នៅទូទាំង  
បេទេសនៅតេបន្តកើតមាននៅក្នងុសង្គម
កម្ពជុាជាបន្តបនា្ទាប់ ហើយករណីអ្នកពាក់-
ព័ន្ធនឹងគេះថា្នាក់នេះ  មិនសូវចូលចិត្តឈប់
ដោះសេយរហូតមកដល់បច្ចបុេបន្ន នៅត េ 
មានជាចេើនករណី បើទោះបី ជា ពេល  នេះ 
កម្ពជុាមានចេបាប់ចរាចរណ៍ផ្លវូគោកជាគោល
ក៏ដោយ ដូច្នេះតើនេះវា បណា្តាល មក ពី បញ្ហា 
អ្វ?ី សូមស្វេងយល់ ការចូលរួម ជាមតិយោ - 
បល់របស់បងប្អនូបេជាពលរដ្ឋកម្ពជុា ដេល 
អ្នកនាំសារ បាន សមា្ភាសន៍!

លោក បុតេ បញ្ញាវ័ន្ត ជា អាជីវករ មួយ រូប 
ដេលមានអាយុ ២៩ឆ្នា ំបាន ចូល រួម បញ្ចេញ 
ជាយោបល់ថា តាមការសង្កេតករណី គេះ  
ថា្នាក់ចរាចរណ៍នេះ បើសិនជាករណីអ្នក
បើកបរមូ៉តូប៉ះជាមួយនឹងរថយន្ត គឺ ចេើន 
តេថា ភាគីខងរថយន្តខុសតេម្តង ហើយ
មា្នាក់ៗចេើនតេដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកបើក
បររថយន្ត បើទោះបីជាធាតុពិត អ្នក ដេល 
រងគេះ សន្លប់ ឬបាត់បង់ជីវិតនោះទេ ជា 
អ្នកបង្កក្តី ដូច្នេះហើយបានជាអ្នក បើក 
បររថយន្តភាគចេើន មិនសូវជាចូលចិត្ត
ឈប់ដោះសេយនោះទេ។ 

លោកបានបន្តទៀតថា លោកធា្លាប់
ឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងនៅលើទេងូ 
ផ្លវូមួយកន្លេង តេមិនចំពេល វេល ចេបាស់   
លស់ទេ ដោយ សារតេវាយូរដេរហើយ។ 
លោកបានរៀបរាប់ថា កាលនោះរថ យន្ត 
ដូចជា សីុញូ៉បទតេមឹតេវូ នៅលើ ចំណេក 
ផ្លវូរបស់គេ បុ៉ន្តេមូ៉តូគាត់មិនដឹងជិះយ៉ាង
ម៉េចទេ ជិះជេងគេជេងឯង ជេង ទាំង 
លោក ថេមទៀត ក៏ជេលុ ទៅប៉ះ ឡាន មួយ 
គេឿង ដួលបេកមុខបេកមាត់ តេ ងើប ឡើង 
ទៅទារឲេយ អ្នកបើកបររថយន្តសងទៀត ។

លោកបានបន្តទៀតថា នៅក្នុង ពេល 
នោះ បើតាមលោកចំ គឺដំបូងដូចជា គាត់  
បេុងសូមទោសគេដេរ ប៉ុន្តេ មិន ដឹង យ៉ាង 
ម៉េចទេ ដោយកាលនោះ មាន អ្នក មិន ដឹង 
រឿងជាចេើនមកបន្ទរ អ្នកបង្កក៏ដូច ជា បាន  
ចិត្ត ក៏តាំងទាមទារឲេយគេសងម៉ូតូ ហើយ 
ចេញថ្លេថា្នាំឲេយថេមទៀត ប៉ុន្តេ សំណាង 

ហើយ កាលនោះប៉ះអ្នក បើក បរ រថយន្ត នោះ 
គាត់ ខ្ជលិ មា ន រឿង វេង ឆ្ងាយក៏ ហូត លុយ មួយ 
ចំនួនឲេយ រឿងក៏ចប់ទៅ។ 

លោក បញ្ញាវ័ន្ត បានបញ្ជាក់ថា " រឿង វា 
អីចឹង បានជាអ្នកបើកបរឡាន (រថ យន្ត ) 
ភាគចេើនឲេយតេជួបគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ 
តេងតេខ្ជលិឈប់។ ឲេយគាត់ឈប់ម៉េច បើ 
គាត់ អស់ទំាង លុយ ជួសជុល ឡាន ខ្លនួ ឯង 
ហើយ ជួយចេញថា្នាពំេទេយឲេយ អ្នកបង្កទៀត 
ហើយ មិន សេួល មាន រឿង មាន រា៉ាវ ពិបាក 
បក សេយ ថេមទៀតក៏ថាបាន"។

លោក លី ម៉េងឃន ជាបេជាពល រដ្ឋ វ័យ 
៥៥ឆ្នាមួំយរូប បានចូល រួម បញ្ចេញ យោ-  
បល  ថ់ា អ្នកខ្លះដូចយកគេះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
នេះ មកធ្វើជារបររកសីុតេម្តង។ លោក បាន 
បន្តថា វាដូចជាមិនទំនងទេ ដោយសារតេ 
លោ កបានធា្លាប់ឃើញហេតុការណ៍ គេះ  - 
ថា្នាក់  ចរាចណ៍ ពីរឬបីករណីហើយ។ លោក   
បានបន្តទៀតថា វាដូចជាម៉េចទេ ដោយ 
ឡានគេបើកសុខៗ ក៏មាន អ្នក ដេល ជិះ មូ៉តូ 
ទៅប៉ះឡានគេ ហើយក៏ដួលមូ៉តូនោះ សន្លប់ 
សេប់តេមានមនុសេសពីរបីមូ៉តូផេសេងទៀត 
មកដល់ជួយរឺតជួយចេបាច់ក៏ដឹងខ្លនួ ហើយ 
ក៏តំាងសម្លតុអ្នកបើកបរ ចោទ អ្នក បើក បរ ថា 
ខុសអីចេះខុសអីចុះ ដើមេបីទា រ សំណ ង។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំឃើញ ពីរ បី 
ដង ដេរ អាករណីបេបនេះ នោះ ហើយ សុទ្ធ 
តេជាបច្ច័យដេលនាំឲេយ អ្នកបើក បរ ដេល 
ជួប  គេះ ថា្នាក់ ចរាចរណ៍ រមេង តេបិត គូទ  
សាប៊ូ(បើករត់)"។

លោក គាវ គឿន ជា អ្នករត់ ម៉ូតូ ឌុប 
មួយ រូប បានឲេយដឹងថា នៅក្នុងអាជីពជា
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅទីកេុងនេះ លោកធា្លាប់
ជួបហេតុការណ៍គេះថា្នាក់ចរាចរណ៍នេះ 
ចេើនដងដេរ បុ៉ន្តេមិនដេលមានរឿងរា៉ាវអីធំ
ដំុនោះទេ សំខន់ ឲេយ តេយើង ចេះ សូម ទោស 

ដឹងខុសដឹងតេូវ។ លោកគឿន ដេលមាន 
វ័យ ៣៣ឆ្នា ំបាន អះអាងថា លោករត់ម៉ូតូ 
ឌុប នេះតាំង ពី អាយុ១៩ឆ្នាំ ហើយធា្លាប់ 
ជួប គេះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ គេបុកលោក 
លោកបុកគេ ប៉ះ ឡានគេ ឡានគេបុក 
ប៉ុន្តេ  មិន ដេលមាន គេះថា្នាក់ធំដុំឡើយ 
គេន់តេដា ច់ រលត់ ជើង អស់ជង្គង់ ហើយ 
ធា្លាប់ជួយ ចេញ ថ្លេ ថា្នាំ ពេទេយគេម្តងពីរដេរ។ 

លោកបានបន្តថា កាលពី២ ឬ៣ ឆ្នា ំមុន 
លោកធា្លាប់ឡានគា ដួលរយៈជើងដេរ ៤ 
ទៅ៥ថ្នេរដេរ ហើយកាលនោះ ឡាន ក៏ មិន 
បានឈប់មើលលោកដេរ។

លោកបានបន្តថា កាលនោះ នៅលើ ផ្លវូ 
ជាតិលេខ១ លោកគេចឆ្កេក៏ទៅ ប៉ះ តេចៀក    
ឡាន (កញ្ចក់ចំហៀងឡាន) ដួល   មា្នាក់ ឯង 
បានអ្នកដំណើរ និង អ្នក ភូមិ ចេញ មក ជួយ 
គក់ចេបាច់ និងនាំទៅពេទេយ។ 

លោកបានបន្តទៀតថា "កាលនោះ 
ឡានបើកលឿនបើតាមក៏មិនដឹងតាម យ៉ាង 
ម៉េចដេរ ហើយណាមួយ លោកក៏មិន ចំណំា 
ឡានទៀត"។ លោកបានបន្តទៀតថា 
ដោយ   ឡេកនៅ  ក្នងុទីកេងុ លោក មិន ដេល    
បាន ប៉ះ ករណ  ីបេបនេះទេ ដោយ រាល់  ពេល  
ដេល លោក ប៉ះ គេ ឬគេប៉ះ គឺសុទ្ធតេប៉ះ 
អ្នកបើកបរដេលគាត់ចេញយល់យោគ។ 

ឈ្វ្រងយល់មតិពលរដ្ឋ ជុំវិញករណីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមិនឈប់! 

សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្តែីនែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែកាស
ថ្កោលទោសជនបង្កហិងែសាក្នុងករណីគែះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងមុឺងម៉ាត់បំផុត ។

សម្ដែច ហុ៊ន សែន ចាត់ទុកទង្វើបែើហិងែសាលើអ្នកបើកបរកែបែព័ន្ធចែបាប់ថ ជា   
រូបភាពឃោឃៅ ដែលមិនគួរគមែបីកើតមននៅកម្ពុជានោះទែ ពែះវាមិនមែនជា
សីលធ៌មរបស់មនុសែសនោះទែ។ 

សម្តែចតែជោនាយករដ្ឋមនែ្តបីានស្នើឲែយសមត្ថកិច្ចបន្តចាប់ខ្លនួជនទំាងនោះ ដោយ
មិនតែូវឲែយជនពាលបែបនែះបង្កើតនូវសា្ថានភាពបែបនែះហើយខ្វះការទទួលខុស
តែូវ ខាងផ្នែកពែហ្មទណ្ឌនោះទែ។

សម្តែចតែជោបានបញ្ជាក់ថ "ខ្ញុសូំមយកឳកាសនែះ អំពាវនា វ ចំពោះ បែជា ពល- 
រដ្ឋរបស់យើង ហិងែសា ដែលបានកើតឡើង ទាក់ទិននិងបញ្ហាគែះថ្នាក់ចរាចរមិនមែន
ជារឿងដែលតែវូសា្វាគមន៍ទែ តែជារឿងដែលតែវូថ្កោលទោសយ៉ាងមឺុងម៉ាត់បំផុត" ។ 

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲចាត់វិធានការផ្លវូច្បាប់ប្រឆំាង
នឹងប្រើហិង្សាក្នុងករណីគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍



បទយកការណ៍សង្គម ១១

ឈ្វ្រងយល់មតិពលរដ្ឋ ជុំវិញករណីអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមិនឈប់! 

លោកបញ្ជាក់ថា "ពេលខ្លះមនុសេសវា
ចេើនខ្ញុជំេលុបុកគូទឡានគេ មា្ចាស់ ខ្លះ មិន 
ទំាងចុះមើលផង ហើយ ពេល ខ្លះគ េចុះ មើល 
ខ្ញុំសូមទោសគេទៅ គេក៏មិនថាអីដេរ"។

ជុំវិញករណីគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍នេះ 
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបមា្នាក់ ដេលសុំមិនបញ្ចេញ
ឈ្មាះបានលូកមាត់ថា សមេប់លោក 
ឲេយតេប៉ះគេ គឺលោករត់ហើយ បើរត់រួច 
តេ បើរត់មិនរួចចំសូមទោស ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "មិនរត់ម៉េច បើ 
បុកគូទឡានគេតម្លេរាប់មឺុន  បើ គេ ចុះ មក 
ទារសងបានលុយឯណា ចឹងគេច បាន គេ 
ហើយបើគិតមិនបានទេ សូមទោសអង្វរ  
គេតាមហ្នឹងទៅ"។

ទមា្លាប់ពេលជួបគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ជិះរត់នេះ មិនមេន មាន តេខង រថយន្ត 
នោះ ទេ គឺមានសព្វយនជំនិះ  គេន់តេវា
មិនសូវលេបីខ្ទរខ្ទារដូចករណីរថយន្ត។ 

ជុំវិញករណីនេះដេរលោកជា មុនីរ័ត្ន 
អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ ជាអ្នក បើក បរ រថយន្ត មួយ 
រូប បានឲេយដឹងថា វាពិតជាពិបាក និយយ 
ណាស់ រឿងករណីគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ហើយមិនឈប់នេះ ។ លោកបានបន្តថា 
លោកធា្លាប់ជួបករណីគេះ ថា្នាក់ ចរា ចរណ៍ 
នេះដេរ បុ៉ន្តេសំណាងលោកមិនបានជួប

ហេតុការណ៍ ធ្ងន់ធ្ងររហូតកើតមានជា 
ករណីហិងេសាកើតឡើង ដោយសារតេ 
លោក ចេើនតេរងគេះនឹងគេជិះម៉ូតូបុក
រថយ ន្តលោក។ ហើយ ករណ ដេល លោក  
ប៉ះគេ គឺ ចេើន តេ ប៉ះគា្នា ជាមួយនឹងរថយ ន្ត 
និងរថយន្តតេជាការប៉ះបន្តចិបន្តចួ គេន់ 
តេសូមទោស ហើយចេញថ្លេខូច ខត តិច  
តួចក៏រួចគា្នា។

លោកបានបន្តថា ចំពោះករណីដេល
អ្នកបង្កគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ជិះបុករថយន្ត
លោក ភាគចេើន គឺ រត់ ហើយបើរត់មិនរួច 
គឺបានតេឹមតេសូមទោសតេប៉ុណ្ណោះ តេ 
លោក ក៏មិនដេលរវល់ចប់ទោស អូស 
ដំណើរអ្វីនោះដេរ។ 

លោកបានបន្តថា ការបើក បរនៅ លើ 
ទេងូ ផ្លវូ គឺដាច់ខតមិនអាចជៀសរួចពីការ
ប៉ះពារនោះទេ បុ៉ន្តេការយល់យោគអធេយា-
សេយ័ដាច់ខតតេវូតេមាន និងតេវូបេកាន់
យកបេសិនជាមានការប៉ះពារ។

ទាក់ទិននឹងគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយ 
វិវដ្តទៅជាអំពើហិងេសាវិញ ឧទា ហរណ៍ ជាក់ 
ស្តេង ដូចជា ករណីកើត មាន នៅ ថ្ងេទី ១១ 
ខេមីនា ឆ្នា ំ២0១៨ ដេលបានបណា្តាលឲេយ
បុរសមា្នាក់ដេលគេដឹងថា លោក ជាបណ្ឌិត 
មានមុខ មាត់ មួយ រូប នៅ ក្នងុ សង្គម តេវូបាន

អគ្គស្នងការនរគបាលជាតិបានអះអាងថ សមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការណ៍ផ្លវូចែបាប់
ដោយចាប់ខ្លួន អ្នកបង្កអំពើហិងែសានៅលើទែូងផ្លូវចំនួន ៣នាក់។

គែហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនរគបាលជាតិ បានអះអាងថ ពួក គែ គឺ សុទ្ធ សឹង តែ 
ជាជនសងែស័យ ដែលគែដឹងថ បានចូលរួមសកម្មភាពហិងែសា លើលោកបណ្ឌតិមួយ
រូបនៅក្នុងករណីគែះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កាលពីថ្ងែទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ 

បែភពដដែលបានបន្តថ ពួកគែតែវូចាប់ខ្លនួ កែយពាក់ព័ន្ធនឹងការបែើអំពើហិងែសា 
វាយអ្នកបើកបររថយន្តរហូតតែូវបញ្ជូនទៅសងែ្គោះនៅមន្ទីរពែទែយ ហើយ បាត់បង ់ 
ទែពែយ សមែបត្តិក៏ដូចជារថយន្ត។ 

នែះអាចជាករណីទីមួយ ដែលជនសងែស័យបង្កអំពើហិងែសានៅទីសារធារណៈជា 
សមូហភាពតែវូបានចាប់ខ្លនួកែយពែល ដែល មន គែះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ កើត ឡើង 
ខណៈដែល អំពើហិងែសាបែបនែះធា្លាប់បានកើតមននៅក្នុង ករណី គែះ ថ្នាក់ ចរា- 
ចរណ៍ ជាពិសែសគឺករណីចោរកម្មផែសែងៗ។ 

សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួមនុស្ស៣នាក់ក្នងុករណីបង្កហិង្សានៅតាមទីសាធារណៈ

បេជាពលរដ្ឋជាចេើននាក់បានចោមរោម
វាយរហូតដល់បេកកេបាល បេកមុខមាត់ 
និងទេមខ្លនួ ហើយក៏តេវូបានបញ្ជនូ ទៅ  
សង្គេះបនា្ទាន់នៅមន្ទរីពេទេយកាល់ម៉េត និង 
បន្តទៅបេទេសវៀតណាម ចំណេក រថ យន្ត 
របស់លោក តេូវ បាន ពលរដ្ឋ វាយ កម្ទេច 
ខូច  ខតទំាងសេងុមុនពេលសមត្ថកិច្ច ចុះ 
ទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅកន្លេងកើតហេតុ  
ពលរដ្ឋបានបញ្ចេញយោបល់ថា នេះ អាច 
បណា្តាលមកពី ករណីមិនគោរពចេបាប់ និង 
ខ្វះការយោគយល់។ 

លោក បញ្ញាវ័ន្តបានថ្លេងថា វាពិត ជា 
រន្ធត់   ណាស់ នៅពេលដេលបានឃើញ
តាមរយៈវីដេអូដេលគេបានចេករំលេកតៗ
គា្នានៅលើបណា្តាញសង្គម។ លោក បាន 
បញ្ជាក់ ថា "មិនរន្ធត់ម៉េចបើឃើញ សុទ្ធ តេ  
ដុំថ្ម មកវាយមនុសេសទាំងសេស់ៗ ដោយ 
សារ តេគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍នោះ"។

លោក បានបន្តថា តាមរូបភាពវី ដេអូ  
ដេល គេបានចេករំលេក អ្នក ដេល បាន 
ឃើញ ហេតុការណ៍នោះ គឺមានចេើនបុ៉ន្តេ 
ភាគចេើន គឺជាអ្នកឈរមើល ហើយអ្នក
ដេលចូលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិងេសា ក៏ មាន 
ចេើនដេរ បុ៉ន្តេមានតេ បុ៉នា្មានអ្នកទេ ដេល  
មានសភាពក្លៀវកា្លាជាងគេ ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "មិនយល់ មិន ដឹង 
យ៉ាងម៉េចបានជានំាគា្នាលើកដេ លើក ជើង 
ទៅវាយទាត់ធាក់ មនុសេស ដូច គា្នា កើត ? "។ 

លោកបានបន្តថា បើគាត់ខុសគួរ តេ នំា 
ខ្លនួគាត់ទៅឲេយបូ៉លីសទៅចប់ហើយ ហេតុ  
អ្វីក៏ចេះតេវាយគា្នាទៅកើត។ 

លោក ជឿ សុខនឿន ជាបេជាពល រដ្ឋ 
មួយរូបបានថ្លេងថា បញ្ហានេះ វាអាច ដោយ 
សារតេចេបាប់ចនោ្លាះបេហង។ លោក បាន  
បន្តថា កន្លងមក វាអាចដោយសារតេពល- 
រដ្ឋឃើញអ្នកមានលុយ អ្នក មាន ឡានទំនើប 
ចេះតេរួចខ្លួន ពេលបុកគេបុកឯង ក៏កើត 

មាន កំហឹង បុ៉ន្តេរឿង វាយ គ េ បេប នេះ មិន តេវូ 
ទាល់តេសោះ។ 

លោកបញ្ជាក់ថា "យើងដឹងថា នៅ ពេល  
នេះ ចេបាប់នៅមានចនោ្លាះបេហង ហើយ
ការអនុវត្តចេបាប់ក៏វានៅឆកល្វេង ប៉ុន្តេ បើ 
សិនជាយើងទំាង អស់គា្នាមិនអនុវត្ត សង្គ ម 
យើងនៅ តេឆកល្វេង ដូច្នេះ រហូត ឬ?

ដោយឡេកមន្តេ ីសមត្ថកិច្ច បូ៉លីស មួយ 
រូប បានមានបេសាសន ព៍េល សមេក ទទួល 
ទានកាហ្វេ ដោយមិនបញ្ចេញ អត្ត សញ្ញាណ  
ថា វាពិតជា ពិបាក បនោ្ទា ស ណាស់ រឿង
គេះថា្នាក់តិចតួចកា្លាយជាកំហឹង។ លោក 
បានបន្តថា នៅក្នងុនាមជាសមត្ថកិច្ច លោក 
បានជួបករណីចេើនហើយ មិនថាតេ រឿង  
ចរាចរណ៍ទេ រឿងវាយតប់ ហិងេសា ខ្លះ ក៏ 
ដូច្នេះ ដេរ។ លោកបានបន្តថា  ពេល មាន 
រឿង ភាគចេើនមិននាំគា្នាយកចេបាប់មក 
ដោះ  សេយទេ គឺអាងរៀងខ្លួន។ 

លោកបញ្ជាក់ថា "អ្នក មាន  គ េ អាង 
លុយ អាងបកេសអាងពួក អាងខេសេ ដល់ អ្នក 
កេកីេ ពេលមានរឿង គឺអាងគ្នអីាងគា្នា ដល់ 
ចឹង អត់ មានអ្នកណាអាងចេបាប់ ទើប បាន  
ចេះ តេ កើត រឿងជាបន្តបនា្ទាប់"។

លោកបានបន្តទៀតថា  វាគេះ ថា្នាក់ 
ណាស់ សមេប់សង្គមទៅថ្ងេអនាគត 
បេសិន    បើមា្នាក់ៗ នៅតេដោះសេយបញ្ហា 
ដោយសារតេអារម្មណ៍បេបនេះ។ នរ ណា 
ក៏ខឹង នរណាក៏ស្អប់ បើជួប ហេតុ ការណ ៍ 
បេបនេះ បុ៉ន្តេហេតុអ្វបីានជាយើងនៅតេ
កសាងរូបភាពបេបនេះនៅក្នុងសង្គម ។ 

ដោយឡេក លោក ម៉េងឃន វិញ បាន 
លើកឡើងថា លោកពិតជាមិនដឹងដាក់
កំហុសលើអ្នកណាឲេយបេកដទេ បុ៉ន្តេ គេប់ 
ទំនាស់ទំាងអស់ សូម យក ចេបាប់ មក ដោះ  - 
សេយ ហើយការដោះសេយនោះ សូមកំុ 
យកកំហល់ទៅដោះសេយ។ ដោះសេយ
ដោយចិត្តតេជាក់មានហេតុមានផល មាន 
ការអធេយាសេយ័ឲេយគា្នា យោគយល់គា្នា មិន 
មេនអាងនេះអាងនោះឡើយ ។ 

ដោយអរិយបុត្រ

ថតដោយៈ សហការី សីុអ្រសសីុ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១២

លោកអភិបាលពេះសហគមន៍កាតូលិក
ទាំងបីអង្គ លោកបូជាចរេយកាតូលិកទាំង
អស់ដេលបំពេញមុខងរនៅកម្ពជុា  បាន
បេរព្ធអភិបូជាបេសិទ្ធពីរលើបេងសមេប់
ពេះសហគមន៍ទាំងអស់ ឲេយធ្វើជាសាកេសី
នេពេះយេសូ៊ដេលជាបេពេណីពេះសហ- 
គមន៍កាតូលិក ដោយមានការចូលរួមពី
សំណាក់គេីស្តបរិស័ទកាតូលិកមកពីភូមិ
ភាគភ្នំពេញ បាត់ដំបងនិងកំពង់ចមជា
ចេើនរយនាក់។ ពិធីនេះបានបេរព្ធនា 
រសៀលថ្ងេទី២០ ខេមីនា ឆ្នា២ំ០១៨ នៅ 
ពេះវិហារសន្តសិលនិងសន្តប៉ូល ក្នុង 
មណ្ឌល សកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី របស់ពេះ-

បុណ្រយប្រសិទ្ធីពរលើប្រង ន្រព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជា
សហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ ។

លោកសា៊ាន់ សារឿន បេធាន ការិយ - 
ល័យ យុវជន ជំទង់ និងកុមារ នេពេះសហ- 
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំេញ  បានបេកាស
ក្នងុពិធីអំពីអត្ថន័យនេបេងទំាងបីបេភេទ 
ដេលហេរយកមកបេសិទ្ធីពរ និងទុកជា
និមិត្តរូបនេពេះវិញ្ញាណដេលជាពេះអំ-
ណយទានពិសេសរបស់ពេះជាមា្ចាស់ដេល 
បានជេួតជេបនូវគំនិតពេមទាំងបេទាន
នូវកមា្លាំង និង អំណរសបេបាយ ដល់អស់ 
អ្នក  ដេលជឿ។

នៅពេលតំណាងគេសី្តបរិស័ទ និងជា 
តំណាងគណៈកមា្មាធិការសំខន់ទំាងបីមាន 

គណៈកម្មការពិធីបុណេយ គណៈ កម្ម ការ 
សង្គហៈ និងគណៈកម្មការអប់រំជំនឿ នេ 
ពេះសហគមន៍កាតូលិកបានហេថូបេង 
ទំាងបីបេភេទចូលមកក្នងុអង្គពិធីជូនលោក 
អភិបាលដេលរង់ចំទទួល។ ពេល ទទួល 
បេងនោះហើយ លោកអភិបាល អធិដា្ឋាន 
ទូលអង្វរពេះជាមា្ចាស់ទៅតាមបេភេទនេ
បេងដេលតេូវបេើសេបតាមបេពេណីនេ
ពេះសហគមន៍កាតូលិកផងដេរ។

តំណាងគេីស្តបរិស័ទបានយកបេង
គេសីា្មាជូនលោកអភិបាលអូលីវីយេ លោក
ទទួលហើយបានចក់បេងកេអូបចូលក្នងុ 
ថូ លយបញ្ចូលគា្នា និងបានផ្លុំលើបេង
ទំាងនេះដើមេបីបញ្ជាក់ថាពេះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ
យងមក និងអធិដា្ឋានដោយនឹកដល់ អគ្គ- 
សញ្ញានានានឹកដល់ឫទ្ធបិារមីនេបេងពិសិដ្ឋ
នៅក្នងុសម្ពន្ធមេតេចីស់ នឹកដល់ពេះយេសូ៊
ដេលបំពេញបេសកកម្មសង្គេះមនុសេស
លោក ហើយទូលអង្វរពេះជាមា្ចាស់ដល់
ពេះសហគមន៍ដើមេបីបន្តបេសកកម្មតាម
រយៈបេងពិសិដ្ឋនេះ ដើមេបីឲេយមនុសេសលោក
បានទទួលពេះពរនិងទៅជាបុតេធីតារបស់
ពេះជាមា្ចាស់ដេលបានកើតជាថ្មដីោយអគ្គ - 
សញ្ញាជេមុជទឹក និងអគ្គសញ្ញានានាដេល
បានបេើដោយបេងនេះ។  

លោកអភិបាល រួមជាមួយអស់លោក
បូជាចរេយទំាងអស់ទេបដេលើបេង ទូល

អង្វរពេះជាមា្ចាស់និងដោយឫទា្ធានុភាពនេ
ពេះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដើមេបីឲេយបេងដេល
លយជាមួយគេឿងកេអូបទាំងនេះបាន
ទៅជាអគ្គសញ្ញាបង្ហាញពីពេះហឫទ័យ
មេតា្តាករុណារបស់ពេះជាមា្ចាស់ និង សូមឲេយ
បេងទំាងនេះពោរពេញដោយពេះវិញ្ញា ណ- 
ដ៏វិសុទ្ធដើមេបីឲេយអស់អ្នកដេលទទួលបេង
នេះបានសេចក្តីសុខសាន្ត។

បេងដេលបានបេសិទ្ធពីរនោះ មាន បី 
យ៉ាងបន្តបនា្ទាប់គា្នាគឺ ដំបូងជា បេងសមេប់
លបដើមេបីផ្តល់កមា្លាំងឲេយអ្នកជំងឺ ចស់- 
ជរា ជនពិការ និងអស់ អ្នកដេលរង ទុក្ខ 
លំបាក។ បនា្ទាប់ជា បេងសមេប់អ្នករៀបចំ
ខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជេមុជទឹក  និង អស់ 
អ្នក ដេលមិនទាន់សា្គល់ពេះយេស៊ូ ។ ចុង 
កេយជា បេង គេីសា្មាដេល បេើសមេប់ 
អគ្គសញ្ញាលប ថា្ងាសសមេប់អស់អ្នកដេល
ស្មគ័េចិត្តថា្វាយខ្លនួជាអ្នកបមេើពេះជាមា្ចាស់ 
សមេប់អគ្គសញ្ញាតេងតំាងជាបូជាចរេយជា 
អភិបាល និង សមេប់ទីសក្ារៈនានានេ
ពេះសហគមន៍ ទំាងអស់ដើមេបីធ្វើជាសាកេសី
នេពេះយេសូ៊។

ពិធីនេះតេងតេបេរព្ធឡើងជារៀងរាល់
ឆ្នាកំ្នងុរដូវអប់រំពិសេសមុនចូលក្នងុសបា្តាហ៍
ពិសិដ្ឋ ដើមេបីយកទៅបេើបេស់ក្នុងពិធី
ផេសេងៗរបស់ពេះសហគមន៍កាតូលិកពេញ
មួយឆ្នាំ៕                       ដោយ ដាលីស

រូបសំណាកសន្តយូ៉សេប តេវូ បាន រៀបចំ 
យ៉ាងសមរមេយ នៅលើគេស្នេង ហេ ក្នុង 
ភូមិ យ៉ាងឱឡារិក តមេង់មក ពេះវិហារសន្ត 
្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉េ (ចំបា៉ា) ន េ មណ ្ឌល  
សកម្មភាពទន្លេមេគង្គ ក្នុងឱកាសបុណេយ
គោរពសន្តយ៉ូសេបជាសា្វាមី សេបតាម
បេកេតិទិនរបស់ពេះសហគន៍កាតូលិក។

ពិធីបុណេយនេះដឹកនំាដោយលោកវីវៈ ជ័យ 
សេុីបេម៉ុង បូជាចរេយទទួលខុសតេូវ 
មណ្ឌលសកម្មភាពមេគង្គ នេពេះសហ- 
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំេញ ដោយមាន 
គេីស្តបរិស័ទចូលរួមយ៉ាងចេើនកុះករ នា 
រសៀលថ្ងេទី១៩ មីនា ២០១៨ នៅភូម ិ 
ជេយអំពិល សេុកគៀន សា្វាយ ខេត្ត  
កណា្តាល។

ពិធីដង្ហេរូបសំណាកសន្តយ៉ូសេប គឺ 
បេរព្ធយ៉ាងឱឡារិក និងឈប់អធិដា្ឋាន
នៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៅតាមផ្ទះ
របស់អ្នកភូមិ រហូត មក ដល់ ពេះវិហារ ដើមេបើ 
បេរព្ធពិធីអភិបូជា។

សន្តយ៉ូសេប ជាសា្វាមីរបស់ ពេះ នាង 

មា៉ារី និងជាបិតាចិញ្ចឹមរបស់ពេះយេស៊ូ។ 
តាម គម្ពរីដ េល រាប រៀង ដោយ លោក មា៉ា ថាយ 
បានបញ្ជាក់ថាសន្តយូ៉សេប ជាប់ ខេស េសេ- 
ឡាយ ជាមួយពេះបាទដាវីឌ ដេល នាំ ឲេយ 
ពេះយេស៊ូ ជាប់ខេ សេសេឡាយ ពេះ បាទ 
ដាវីឌដេរ។ លោកសុខ ចិត្តទទួល ពេះ 

នាង មា៉ារី ធ្វើជាភរិយ ទាំងពេះនាងមាន
ផ្ទេពោះដោយសារពេះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ តាម 
ពេះបន្ទូលរបស់ពេះជាមា្ចាស់។ លោក 
ខិតខំ ថេរកេសា និងថេទំាកេមុគេសួារ ដោយ  
យកចិត្តទុកដាក់បំផុត។

តាមបេសាសន៍របស់លោកបូជាចរេយ

វិរៈជ័យសេុបីេមុ៉ង បានឲេយដឹងថា ពេះ វិហារ 
នៅទីនេះមានសន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉េ ជា 
ឧបការីក៏ពិតមេន តេដោយឡេកក្នងុឆ្នានំេះ
ជាឆ្នាំនេគេួសារហើយសន្តយ៉ូសេបជាគំរូ
នេមេគេួសារដ៏ល្អ ទើបពេះសហគមន៍រួម
ជាមួយគណៈកមា្មាធិការទំាងអស់ឯកភាព
គា្នាបេរព្ធពិធីនេះឡើង ដើមេបីរំឭក និងជួយ 
ដាស់តឿនគេសី្តបរិស័ទឲេយយកចិត្តទុកដាក់ 
ទទួលខុសតេូវ សេឡាញ់កេុមគេួសារ 
ខិត ខំ  ធ្វើការរកសុី និងរកេសាកូន ឲេយបាន ល្អ 
តាម របៀប របស់សន្តយ៉ូសេប។

លោកបូជាចរេយបានបន្ថេមថា បច្ចបុេបន្ន 
គេសី្តបរិស័ទនៅចំបា៉ាមិនសូវមានអ្នកយក
ឈ្មាះសន្តយ៉ូសេបមកធ្វើជាឧបជេឈាយ៍ 
របស់ខ្លនួនោះទេ។ កតា្តាទំាងនេះទើបលោក
វិរៈជ័យចង់បង្ហាញ និងរំឭកអំពីបេវត្តិរបស់ 
សន្តយូ៉សេបដល់អស់គេសី្តបរិស័ទ ឲេយ ចប់ 
អារម្មណ៍។ លោក បញ្ជាក់ ទៀត ថា ពេះ - 
សហ គមន៍នឹងបេរព្ធពិធី នេះ ជា បន ្ត បនា្ទាប់  
ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដេរ៕      ដោយ ដាលីស

ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ចំបា៉ា បង្ហាញឲ្រយគ្រសី្តបរិស័ទសា្គាល់ពីគំរូន្រសន្តយូ៉ស្រប



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៣

បងប្អនូចំនួន ២៦រូប ទទួលអគ្គសញ្ញា
ជេមុជទឹកនៅពេះវិហារពេះកុមារយេស៊ូ
ក្នុង សង្ត់បឹងទំពុនរាជធានីភ្នពំេញ យ៉ាង 
ឱឡារិកនារាតេបុីណេយចម្លង ដេលពេះយេសូ៊
ជាអមា្ចាស់មានពេះជន្មរស់ឡើងវិញ តេវូ នឹង 
ថ្ងេទី៣១ មីនា ២០១៨ ដេលមានគេសី ្ត-
បរិស័ទបេមាណជាង៣០០នាក់ ចូល រួម 
កេម ការដឹកនាំដោយលោក ដាមីញុំង 
ហា្វានឺរ ជាបូជាចរេយទទួលខុសតេវូពេះសហ- 
គមន៍ និងជាបេធានមណ្ឌលសកម្មភាព
ភ្នពំេញខងតេបូងនេពេះសហគមន៍ភូមិភាគ 

ភ្នំពេញ។
នៅក្នងុធម្មទេសនា នា ពិធី បុណេយ យ៉ាង 

ឱឡារិកនេះ លោកបូជាចរេយ ដាមីញំុ បាន 
មានបេសាសន៍ថា ពេះយេសូ៊បាន ឈ្នះ លើ 
សេចក្តសីា្លាប់ គឺមាន បេយោជន៍ សមេប់ យើង 
ជាពិសេសបងប្អូនដេលរៀបចំខ្លួន ទទួល 
អគ្គ សញ្ញាជេមុជទឹក គឺយើងរួមសា្លាប់ជាមួយ
ពេះយេសូ៊ដើមេបីទទួលសិរីរុងរឿងជាមួយពេះ
អង្គដោយអគ្គសញ្ញានេះ។ លោក បន្ថេម ថា 
"បងប្អនូនឹងអាច ភ្លេច ពេះ យេសូ៊ តេ ពេះ 
យេស៊ូ  មិន ដេលភ្លេច យើង ទេ"។ លោក 

ដាមីញុំងបន្តទៀតថា ពេលយើងបេកាស
អំពីពេះយេសូ៊មានពេះជន្មថ្មដ៏ីរុងរឿង យើង  
ក៏បានដោះកំណាត់សំពត់ ដេល បំាង ឈើ  
ឆ្ង ពេះឈើឆ្ងជាសញ្ញាសមា្គល់អំពី
សេចក្តសីេឡាញ់របស់ពេះជាមា្ចាស់ចំពោះ
មនុសេសទាំងអស់ ហើយនេះក៏ជាតួនាទី 
របស់យើងដេលជាគេសី្តបរិស័ទក៏តេវូទទួល
ឈើឆ្ង ដោយធ្វើជាអំបិល និងពន្លសឺមេប់ 
បំភ្លឺពិភពលោកដេរ។

កេយធម្មទេសនា បេក្ខជនទំាង អស់ 
តេូវ បេកាសជំនឿរបស់ខ្លួន តាមសំណួរ 
របស់ លោក បូជាចរេយ ចំពោះគេសី្តបរិស័ទ
ដេលទទួលអគ្គសញ្ញាជេមុជទឹកយូរហើយ
ក៏តេវូ បេកាសជំនឿតាម សំណួររបស់ លោក  
បូជាចរេយដេរ។

បនា្ទាប់មកបេក្ខជនទំាង២៦រូបទទួល
អគ្គសញ្ញាជេមុជទឹក ដោយចុះទៅក្នងុអាង
តាមបេបបេពេណីពេះសហគមន៍កាតូលិក
បរូាណ ដេលជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកទាងំ 
នោះបានរួមសា្លាប់ រួមរស់ ជាមួយ ពេះយ េសូ៊ 
គេីស្ត។ ពេលនោះ លោកបូជាចរេយបាន
ធ្វើអគ្គសញ្ញាជេមុជទឹកឲេយបេក្ខជនក្នងុពេះ
នាមពេះបិតា ពេះបុតេ និងពេះវិញ្ញាណ - 
ដ៏វិសុទ្ធ នៅក្នងុអាង និងលបបេងគេសីា្មា
ដេលបញ្ជាក់តាមជំនឿគេសី្តបរិស័ទថា ពេះ  

វិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយបេងនោះ។ 
កេយពីលបបេងរួច គេសី្តបរិស័ទដេល
កំពុងតេទទួលអគ្គសញ្ញានេះក៏បានទទួល
កនេសេងស (អាវពណ៌ស) ដេលបង្ហាញថា 
ពួកគេបានមានជីវិតថ្មរួីមជាមួយពេះយេសូ៊
គេសី្ត និងទទួលទៀនដេលកំពុងឆេះដេល
ជាសញ្ញានេវត្តមានពេះពន្លរឺបស់ពេះគេសី្ត
ដេលមានពេះជន្មថ្មដ៏ីរុងរឿងគង់នៅជាមួយ 
ពួកគេ។

បេក្ខជន ថុង ធិន ដេលទើបតេទទួល
អគ្គសញ្ញាជេមុជទឹកថ្មីៗ បាននិយយថា 
ថ្ងេនេះជាអំណរសបេបាយ និងរំភើបដេល
បានធ្វើជាគេសី្តបរិស័ទដោយមានបងប្អនូ
មកចូលរួមអបអរសាទរ។ ថុង ធិន មកពី
គេសួារដេលមានជំនឿលើសាសនាពេះពុទ្ធ 
មាំមួន។ ធិន បញ្ជាក់ថា ជាគេីស្តបរិស័ទ 
គឺ សបេបាយ ។  សបេបាយដោយចេះរួមគា្នា 
ចេះ សេឡាញ់ គា្នា និងចេះជួយអ្នកដទេ។ 
គេសី្តបរិស័ទថ្មរូីបនេះបានប្តេជា្ញាចិត្តថា នៅ 
ថ្ងេកេយរូបគេនឹងចូលរួមជាមួយកេុម
កាយឫទ្ធិរបស់ពេះសហគមន៍ និង កេុម 
ចមេៀង ដើមេបី បញ្ចេញសកម្មភាពខ្លះៗក្នងុ
ពេះសហគមន៍។

ដោយ ដាលីស

ប្រក្ខជន២៦រូបទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅព្រះវិហរព្រះកុមារយ្រស៊ូ

កម្មវិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលាសន្តីហណ្ណា(Anne school)
កាលពីថ្ងេទី៣ មេសាកន្លងទៅនេះ កេមុ  

គេសួារ បងសេ ីបេៀន បេដៅ នេ ពេះ គេសី្ត 
(sisters of Christian Doctrine) នៅ ភូមិ 
បនា្ទាយដីលើ សង្ត់បនា្ទាយដី កេងុ ពោធិ៍ -  
សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានរៀបចំកម្មវិធី 
បញ្ចុះ បឋមសិលសាលសន្តី ហាណា្ណោ 
កេ ម  អធិបតី ភាព លោក អភិបាល អេន រី គេ 
ហ្វកីារេដូ អភិបាលនេពេះសហគមន៍កាតូ- 
លិកភូមិភាគបាត់ដំបង រួមនឹង លោក មេ ឃំុ 

មេភូមិ និងបង ប្អនូពលរដ្ឋ យ៉ាងចេើន កុះ ករ ។ 
បងសេ ីកា្វាកយុនហេ ជាដូនជី កាតូលិក ន េ 
កេមុគេសួារបងសេបីេៀនបេដៅនេ ពេះ  គេសី្ត 
បានមានបេសាសន៍ថា អាគារ នេះ សាង   សង់ 
ឡើង ដើមេបី ជាកន្លេង អប់រំ កុមារ និង យុវ ជន 
ដោយបងេៀនភាសាអង់គ្លេស សុជីវ ធម៌ 
និងអនាម័យ។ អគារថ្មនីេះនឹងជួយសមេលួ
ដល់កិច្ចការងររបស់បងសេីក្នុងកិច្ចការ
អប់រំ ដេលមាន បន្ទប់ រៀន ចំ នួន៣ បណា្ណោ - 

ល័យ មួយ ការិយល័យ សិកេសា និង  បន្ទប់ 
សា្នាក់នៅសមេប់យុវនារី ដេលមកពី បណា្តា
សេកុឆ្ងាយៗពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់។ ស្ថតិ 
ក្នងុបរិយកាសដ៏សេនសបេបាយ លោក នូ 
នឿង ចៅសង្ត់បនា្ទាយដី ថ្លេងអំណរគុណ 
ចំពោះសកម្មភាពរបស់កេុមបងសេីក្នុង
ការអប់រំកុមារ និងយុវជននៅក្នងុខេត្តពោធិ៍-
សាត់នេះ។ លោកថា ការ អប់រំពិត ជា មាន 
សារៈសំខន់ណាស់ ក្នុង ការកសាង ធន - 
ធានមនុសេស ដើមេបីឲេយបេទេសជាតិយើង 
រីកចមេើន។ លោកបានបន្តថា បច្ចុបេបន្ន 
បេទេស កម្ពជុា ពោរ ពេញដោយ សន្ត ិភាព 
យ៉ាងពិតបេកដ មាន ការ អភិវឌេឍ ជា ចេើន 
និងកំពុងរីកចមេើន។ ជាមួយ គា្នា នេះ ដេរ 
លោក អេនរីគេ ហ្វីការេដូ អភិបាល នេ   
ពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង
មានបេសាសន៍លើកទឹកចិត្តកេុមបងសេី 
ទាំងអស់ ដេលបានបង្ហាញរបៀបរស់នៅ 
បេបសុភាពរាបសារ និងជា គំរូ សមេប់ យុវ - 
ជន នៅទីនេះ។ លោកក៏បាន ផ្តាផំ្ញើ ដល់  យុវ - 
ជន ឲេយខិតខំរៀនសូតេ ដើមេបី មាន ចំណេះ  
ដឹងល្អសមេប់អនាគត។ លោកក៏បាន រំឭក 
ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ឲេយ មាន ចិត្ត  ដូច 
ជា កូនក្មេង ដេលពេះយេស៊ូនិយយក្នុង

ពេះគម្ពរី ពេះកូនក្មេងមានចិត្តល្អ ទូលំ - 
ទូលយ សុភាពរាបសារ។ លោកក៏សូមឲេយ 
បងប្អនូចេះបមេើសង្គមដោយចិត្តសុភាព 
និងសេចក្តសីេឡាញ់។ លោក អភិ បាល បាន 
ជំរុញឲេយយុវជន និងគេសី្តបរិស័ទតេវូ អរ ពេះ 
គុណពេះជាមា្ចាស់ ហើយតេវូទទ លួ សា្គ ល់ 
ពេះអំណយ ទាន ដេល យើង មាន និង ឲេយ 
យុវជន ពេមទំាងណៈកមា្មាការ តេវូជួយថេ- 
រកេសាបងសេដីេលនៅក្នងុផ្ទះនេះហើយ ចូល
រួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំដេលបងសេីមាន 
ក្នងុផ្ទះ និងក្នងុសាលនេះ។ កេយ ពី ពិធី 
សំណេះសំណាល និងអធិដា្ឋាន លោក  
អភិបាលរួមជាមួយ លោក ចៅ សង្ត់ បង  សេី 
បេធាន បានបេរព្ធពិធីអធិដា្ឋាន បញ្ចះុ គេះឹ 
សិល រួមនិងឈើឆ្ងក្នងុដីនេកន្លេងតេូវ
សាងសង់អាគារនោះ តាម របៀប  និង ជំនឿ 
កាតូលិក។ កេុមដូនជីកាតូលិក កេុម 
គេួសារបងសេី បេៀន បេដៅ នេ ពេះ គេីស្ត 
(sisters of Christian Doctrine) បាន 
មកដល់ពោធិ៍សាត់បុ៉នា្មានឆ្នាចុំងកេយនេះ 
ដោយបានបំពេញបេសកកម្មក្នងុ ការ ជួយ
បេជាជនតាមសហគមន៍ជំុវិញកេងុពោធិ៍- 
សាត់ បំពេញការងរផ្នេកអប់រំចំណេះ ដឹង 
ទូទៅ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាកូរ៉េ ជា ដើម ៕



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៤

ដោយសោ្មាះតេង់ និងណេនាំបងប្អូនទៅ
ដល់បេភពនេការសង្គេះ។ លោកបន្តថា 
សូមបងប្អូនអង្វរពេះជាមា្ចាស់សមេប់ខ្ញុំ
និង អស់លោកអភិបាល។ 

លោកអភិបាលមានបេសាសន៍ ទៀត  ថា 
ទោះបីយើងខ្ញុំមិនសមទទួលបន្ទុកនេះក៏ 
ដោ យ តេសូមពេះជាមា្ចាស់ជួយឲេយយើង
ខ្ញុចំេះបំពេញមុខងរដោយស្មគ័េចិត្ត និង  
មាន ភក្តីភាពក្នុងនាមពេះគេីស្តជាមហា
បូជាចរេយ  ជាគង្វាលដ៏សបេបុរស ជា បរ មគេូ 
និងជាអ្នក បមេើមនុសេសទាំងឡាយ។

ជាចុងកេយលោកអភិបាលបានទូល 
អង្វរពេះជាមា្ចាស់ដើមេបីបេមូល និងថេរកេសា
មនុសេសទំាងអស់ក្នងុសេចក្តសីេឡាញ់របស់
ពេះអង្គ។

ពិធីរំឭកពាកេយសច្ចានេះតេងតេបេរព្ធ
ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើមេបីលើកទឹកចិត្ត
អស់លោកបូជាចរេយក្នុងការធ្វើដំណើររួម
ជាមួ យពេះយេស៊ូ តាមរយៈការ បមេើ 
ពេះសហគមន៍ បមេើបេជារាស្តេរបស់ពេះ
ជាមា្ចាស់ដោយសេចក្តីសេឡាញ់។

បនា្ទាប់ពីអភិបូជាលោកបូជាចរេយទំាង
អស់បានទទួលផ្ដេលតំណាងឲេយសេចក្តី
សេឡាញ់ និងការគោរពរបស់ពេះ សហ - 
គមន៍  ៕ 

ដោយ ដាលីស

លោកបូជាចរេយទាំងអស់ ដេលមាន 
វត្ត  មាន នៅលើទឹកដីបេទេសកម្ពុជា បា ន 
បេកា ស   ពាកេយសច្ចាររបស់ខ្លនួសារជាថ្មយី៉ាង 
ឱ ឡារិក នៅចំពោះមុខលោកអភិបាល និង 
ចំពោះមុខពេះសហគមន៍ក្នងុ ពិធី បេសិ ទ្ធពីរ 
លើបេង នៅពេះវិហារសន្តសិល និង 
សន្ត បូ៉ល  ក្នងុមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នពំេញថ្មី
សង្ត់ភ្នំពេញថ្មី កេុងភ្នំពេញ នាល្ងាច 
ថ្ងេទី២០ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ
នេះដោយមានគេីស្តបរិស័ទជាចេើនរយ
នាក់ចូលរួម។

ក្នងុធម្មទេសនាលោកអភិបាលអូល វីីយេ 
ជាអធិបតី បានមានបេសាសន៍ទៅកាន់អស់
លោកបូជាចរេយ ទាំង អស ់ឲេយ សម្លឹង មើល 
ពេះហស្តរបស់ពេះយេស៊ូ ដោយ មាន 
បេសាសន៍ ថា  យើងជាបូជាចរេយ យើង បាន  
ទទួលឋានៈពិសេសតាមរយៈបេងអភិសេក
ដោយលោកអភិបាលលតដេឲេយយើងធ្វើ 
ជាបូជាចរេយដេលពេះជាមា្ចាស់បាន ជេើស - 
រីស និងតេងតំាងយើងទៅជាអ្នកបមេើរបស់
ពេះជាមា្ចាស់អស់ពីដួងចិត្ត។

លោកបន្តថា នៅពេលយើងទទួលអគ្គ -   
សញ្ញា គឺពោរពេញដោយថាមពលនេ
សេចក្តីសេឡាញ់ បេៀបដូចជាជីវិតរបស់ 
លោក សិល ដេរ ជួន កាល យើង ធា្លាក់ ចុះ ដូច 
លោក សិលលិចទៅក្នងុទឹក តេយើង ដឹង ថា 
ពេះយេស៊ូសេឡាញ់យើង ចប់ដេ យើង 

លោកបូជាចារ្រយទាំងអស់ ប្រកាសពាក្រយសចា្ចារបស់ខ្លួន សារឡើងវិញ
នៅ ជាមួយយើង និង លើក លេង ទោស ឲេយ 
យើងគេប់ពេល។

លោកអភិបាលបានកេើនរំឭកដល់អស់
លោកបូជាចរេយអំពីដេដោយមានបេសាសន៍ 
នឹកដល់ ពេល វេល តេងតាំងជាបូជាចរេយ 
នឹកដល់ដេលោកអភិបាល  នឹកដល់ ដេ 
ដេល ទេបលើនំពេះកាយ ដេដេលទទួល
សា្វាគមន៍បងប្អនូដេលអស់សងេឃឹមឲេយមាន
សងេឃឹមឡើងវិញនៅក្នុងជីវិត ដេដេល 
បេណមេយអធិដា្ឋាន ដើមេបីឲេយជិតស្នទិ្ធជាមួយ
ពេះយេស៊ូ។

លោកអូលីវីយេអញ្ជើញ លោកបូជាចរេយ
ឲេយសម្លឹងមើលពេះហស្តរបស់ពេះយេស៊ូ
ផ្ទាល់ជាពិសេសនៅក្នងុឆ្នាគំេសួារនេះ សូម
លោកបូជាចរេយមានទឹកចិត្តដូចមា្តាយផង 
មានចិត្តដូចឪពុកផង ដើមេបី បមេើ បង ប្អនូ 
យើង ដើមេបីណេនំាឲេយបងប្អនូឲេយបានវិសុទ្ធ 
ដើមេបីសេឡាញ់ដូចពេះជាមា្ចាស់ ដើមេបី លើក 
លេងទោសដូចពេះជាមា្ចាស់ ដើមេបី បមេើ ដូច 
ពេះជាមា្ចាស់។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា 
"យើងជាបូជាចរេយ យើង ជាពេះ មហា កេសតេ 
យើងជាពេយាការី សូមឲេយយើង បេមូល សេចក្តី 
សេឡាញ់ ដោយដេរបស់យើង ដើមេបីឲេយ
បងប្អនូរបស់យើងមានជីវិតដ៏បរិបូណ៌"។

បនា្ទាប់ពីធម្មទេសនា លោកអភិបាល 
អូ ល   ីវីយេបានអញ្ជើញលោកបូជាចរេយទំាង 
អស់ ដើមេបីបេកាសពាកេយសច្ចារបស់ខ្លួន

សារជាថ្មឡីើងវិញ ដោយមានបេសាសន៍
អំពីការនឹករឭកដល់ពេះយេសូ៊បានតេស់
ហៅពួកសាវ័ក និងតេស់ហៅលោក បូជា- 
ចរេយមា្នាក់ៗ ពេមទាំងលើកជាសំណួរ ទៅ 
កាន់ លោកបូជាចរេយទំាងអស់ថា តើបងប្អនូ
ចង់បេកាសនូវពាកេយសច្ចាបេណិធានរបស់
ខ្លនួសារជាថ្ម ីនៅចំពោះមុខលោកអភិ បាល 
និងមុខបេជារាស្តេរបស់ពេះជាមា្ចាស់ឬទេ?

សេបពេលនេះដេរលោកបូជាចរេយទំាង 
អស់បានប្តេជា្ញាបញ្ជាក់នូវពាកេយសច្ចារបស់
ខ្លនួ សារជាថ្ម ីនៅ ចំពោះ មុខ លោក អភិ បាល  
របស់ខ្លនួ និងបេជារាស្តេរបស់ពេះជាមា្ចាស់ 
ដោយចង់រួមសា្លាប់រួមរស់ជាមួយពេះយេសូ៊
ឲេយអស់ពីចិត្តដោយលះបង់បេយោជន៍ផ្ទាល់
ខ្លនួ និងបេកាសយ៉ាងសោ្មាះតេង់តាមពាកេយ
សច្ចាពេមទំាងបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លនួ 
ក្នងុពេះសហគមន៍តាមពេះគេសី្តជាគង្វាល 
ដ៏បេពេ ដោយបមេើគមេងការដ៏អសា្ចារេយ
របស់ពេះជាមា្ចាស់ តាមរយៈពេះបន្ទលូ ពេះ - 
អង្គ ថា្វាយអភិបូជា និងពិធី បុណេយ ផេសេងៗ ។

បនា្ទាប់មកលោកអភិបាលបានស្នើឲេយ
គេីស្ត បរិស័ទទាំងអស់ ជួយ អង្វរ ពេះ ជា - 
មា្ចាស់ ដើមេបីជាបេយោជន៍ដល់អស់លោក
បូជាចរេយ។ លោកបន្ថេមទៀតថា សូម 
អង្វរ  ពេះជាមា្ចាស់ចក់បង្ហូពេះអំណយ
ទានលើលោកបូជាចរេយយ៉ាងបរិបូរណ៌ ដើមេបី 
ជួយអស់លោកឲេយចេះបមេើពេះជាមា្ចាស់



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៥

ជំងឺ អូទីសឹមនេះ តេវូបាន គេ ទទួល សា្គល់ 
ក្នងុ ផ្នេកពិការភាពតំាង ពីឆ្នា ំ២០ ០៨។ ទិវា
ផេសព្វផេសាយការយល់ដឹងអំពីអូទីសឹមតេវូ
បានគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងេទី២  មេសា ។ 
តាមរយៈការសិកេសារបស់ អ្នក សេវជេវលើ 
ចំនួនកុមារចំនួន១០មឺុននាក់តេូវ បានគេ
ជេើសរីសនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ 
២០១៧ បានបង្ហាញថា ក្នុងនៅ បេទេស 
ជប៉ុនមានកុមារ ដេល មាន  ជំង ឺ អូទីសឹម 
នេះ ខ្ពស់ជាងគេ ដេលមានចំនួន ១៦១ នាក់ 
ក្នុងចំណមកុមារ ដេលបានជេើសរីស 
បនា្ទាប់មក គឺចកេភព អង់ គ្លេស និងបេទេស 
ផេសេងៗទៀតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប រួម នឹង សហ-  
រដ្ឋ អាមេរិកផង។ 

នៅកម្ពុជា សា្ថានប័នតិចទួចប៉ុណ្ណោះ
ដេលកំពុងធ្វើការ ជួយកុមារអូទីសឹម។

លោកសា រឿនជាបេធានការិយល័យ
នេមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវ-
និតិសមេបទាខេត្តបាត់ដំបងមានបេសាសន៍
ថា បច្ចបុេបន្នកម្ពជុាមិនទាន់មានមជេឍមណ្ឌល
គាំទេណាមួយនៅក្នុងខេត្តដេលធ្វើការ 
ជាមួយអូទីសឹមនេះនៅឡើយទេ។ 

អង្គការករុណាបាត់ដំបងជាសា្ថាប័នមួយ
របស់ពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ - 
ដំបងដេលធ្វើការងរខងមនុសេសធម៌លើ
ផ្នេកពិការភាព អូទីសឹម ខេសាយសតិបញ្ញា 
ស្វិត ដេជើង ផ្នេក  សិកេសាអប់រំ សហ គេឹន 
សង្គម និង ផ្នេក អភិវឌេឍជន បទជាដើម។

កាលពីពេកឹថ្ងេច័ន្ទនេះអង្គការករុណា
បាត់ដំបង បានរៀបចំទិវាផេសព្វផេសាយការ
យល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសឹមពិភពលោក 
កេមអធិបតីភាពរបស់ លោកអេនរីគេ 
ហ្វ ីកា រេដូ ជាបេធានកេមុបេកឹេសាភិបាលនេ
អង្គការនេះ រួមជាមួយ លោកសា រឿន ជា
បេធានការិយល័យនេមន្ទីរសង្គមកិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិ សមេបទា ខេត្ត 
បាត់ ដំបង ពេមទំាងមានកុមារពិការចេើន
បេភេទ រួមនឹងអាណាពេយាបាលមួយចំនួន
ចូលរួមយ៉ាងចេើនកុះករ។ ពិធីនេះបេរព្ធ
ធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណពេះវិហារពេះជា
មា្ចាស់លើកពេះនាងមា៉ារីឡើងសា្ថានបរមសុខ 
នៅបាត់ដំបងកេុង នាពេឹកថ្ងេទី២ មេសា 
ឆ្នាំ២០១៨។ 

លោកអេនរីគេ ហ្វីការេដូជាបេធាន
កេុមបេឹកេសាភិបាលនេអង្គការករុណបាត់- 
ដំបង និងជាអភិបាលនេពេះសហគមន៍
កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងមានបេសាសន៍
ថា ការរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើមេបីលើក 
ទឹកចិត្តឪពុកមា្តាយដេលមានកូនៗមាន
ជំងឺអូទីសឹម ជាពិការភាពថ្មីនៅកម្ពុជា។ 
លើកទឹកចិត្តមាតាបិតា ឲេយ គេ យល់ព ពិី ការ - 
ភាព ដេលកូនៗតេូវការអប់រំពិសេស។ 

លោកអភិបាលបានឲេយថា កម្មវិធីនេះ
ក៏ជួយផេសព្វផេសាយឲេយកេមុឪពុកមា្តាយ ដឹង ពី 
បញ្ហា នេះ។ ជារឿងថ្មី នៅកម្ពុជា និង នៅ 
ក្នុង ពិភពលោកដេរ។ ករុណាបាត់ដំបង 

អង្គការករុណបាត់ដំបង បានរៀបចំទិវាផ្រសព្វផ្រសាយការយល់ដឹងអំពីជំងឺអូទីសឹមពិភពលោក

បានខិតខំរកវិធី និង បាន រៀន ពី អង្គ ការ 
ផេសេងៗ ដើមេបីជួយបងេៀនកុមារ នៅ ក្នុង 
អង្គការ តាមផ្ទះ និងក្នុងសហគមន៍ក្នុង 
សា លរៀនដេរ ដើមេបីឲេយ គេយល អំ់ពី ពិការ  
ភាពថ្មីនេះ។ លោកថា ក្នុងពេលរួម ជា 
មួយ  ឪពុកមា្តាយ អង្គការរៀនពីឪពុកមា្តាយ
អំពីបញ្ហាដេលមាន អំពីរបៀបទំនាក់ របស់ 
កូន របៀបការចប់ អារម្មណ៍ របស់កូន។ 

លោកអភិបាលមានបន្ថេមថា ចំពោះ 
កុមារ ទំាងនោះ ក្នងុនាមជាពេះសហគមន៍គឺ
ជាកិច្ចការមួយពិសេស ដេលតេូវអប់រំពួក
គាត់ទៅតាមសមត្ថភាពដេលមាន។ ពេះ 
សហគមន៍មានតួនាទីអប់រំកូនៗដេលមិន
អាចចូលទៅក្នងុសង្គមបាន គា្មាន អ្នក ណា  
លើកទឹកចិត្ត ដោយសារយើងមានជំនឿ ថា
យើងជាបុតេធិតារបស់ពេះជាមា្ចាស់។ យើង
តេូវគិតដល់កុមារដេលមានពីការភាព។ 

លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា យើង តេូវ ដូរ 
ទសេសនៈ ថាកូននេះល្ងង់ មិនឆ្លាត រៀន មិន  
ពូកេរ ពិបាកបងេៀន។ តេវូដូរទសេសនៈ តាម 
កូនដេលមាន របៀបផេសេង ពីអ្នក ដទេ ។ យើង 
តេវូបងេៀន និងណេនំាកូន យើង តេវូ រៀន 
របៀបថ្មដីេរ បើកចិត្តឲេយទូលយ។ លោក  
ថាពេលយើងប្តរូទសេសនៈ យើងនឹង យល់ ពី 
កូនក្មេងជាចេើន ទំាង នេះ ហើយនំា ឲេយ យើង  
យល ថ់ា កុមារទំាងនោះ ជា ពេះ អំ ណ យ   - 
ទាន។ នាំឲេយ យើង ល្អ ជាង ជេ  ជា ង។ 
កុមារ ទំាងអស់តេវូការអប់រំ ផេសេង ៗ  គា្នា។

ថ្លេងបេប់នៅក្នុងអង្គបេជុំនេទិវានេះ 
លោកភួម សុផត បេធានគមេងកម្មវិធី
សា្តារសមត្ថភាពជនពិការសតិបញ្ញានេអង្គ- 
ការករុណាបាត់ដំបង បាន មាន បេសា សន៍  
ថា អូទីសឹម គឺជាពិការភាពនេការអភិវឌេឍន៍
ផ្នេកបេព័ន្ធបេសាទ ដេលប៉ះពាល់ចមេបង 
ល ើផ្នេក សង្គម និងការទំនាក់ទំនងដេល
ស្តេងចេញនូវអាកបេបកិរិយដដេលៗ  ឬ 
មាន ចំណាប់អារម្មណ៍ជាក់លក់។ រោគ 
សញ្ញានេជំងឺនេះ លោកសុផតឲេយដឹងថា 
គេអាចកត់សមា្គល់ដឹងថាកុមារមា្នាក់មាន
ជំងឺអូទីសឹមនេះបានដោយកតា្តាមួយចំនួន
ដូចជា៖ ពីអាយុ៦ខេ ឬលើស កុមារមិន
ចេះបង្ហាញភាពកក់ក្តាដូចជា ញ ញឹម ឬ 
សើចតប។ ពអីាយ១ុ០ខេកមុារមនិបេត-ិ
កម្មតបនៅពេលហៅ។ ហើយ ពី អាយុ 
១២ ខេ កុមារមិនចេះនិយយ អុឺអើ ឬ 
កកេរ កករ។ ហើយនៅអាយុ២៤ខេកុមារ
មិនចេះនិយយជាឃា្លា ឬជាពាកេយ។ ពេល
ខ្លះកុមារក៏បាត់បង់នូវភាសានិយយរបស់
គាត់ក្នុងអាយុណាមួយ។ លោកបេធាន
គមេងរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា បេសិនបើ 
ឪពុកមា្តាយបានឃើញកូនមានអាការៈមិន
សេួលបេបនេះ គួរទៅមជេឈមណ្ឌលសុខ
ភាពផ្លូវចិត្តកុមារ និងយុវជនដេលមាន  
ទីតាំងនៅមន្ទីរពេទេយបង្អេកកេុងតាខ្មាក្នុង
ខេត្តកណា្តាលដើមេបីទទួលបានការបេឹកេសា
និងពេយាបាល។ 



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៦

ពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការសាលមហោស្រពសិល្របៈនៅភូមិចំការទៀង

សាលមហសេពសិលេបៈ ដេលមាន 
ទំហំ ២៣ម៉េតេ គុណនឹង១៨ម៉េតេ ដេល 
យកគំរូតាមរចនាបថ ភូមិវបេបធម៌បាន  បើក
សមោ្ពាធជាផ្លវូការកេអធិបតីភាពដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់  
របស់ឯកឧត្ដម អុ៊ក សុជាតិ រដ្ឋ លេខ ធិ ការ  
នេកេសួងបេបធម៌ និង វិចិត សិលេបៈ លោក 
អូលីវីយេ ជ្មីតអីសេ៊្លរ អភិបាលពេះសហ-
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំេញ និង លោក 
សេី បេធានមន្ទីរវបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ 
ពេមទាំងមន្តេីរាជការ ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ 
អន្តរជាតិ និងសិសេសានុសិសេសចូលរួមជា
ចេើនកុះករ នៅភូមិចំការទៀង សេកុ តេ ំ- 
កក់ ខេត្តតាកេវ កាលពីថ្ងេទី៦ មេសា 
២០   ១៨ នេះ។ 

មុននឹងចប់ផ្តើមកម្មវិធី គណៈ អធិ បតី 
ទំាងអស់ បានទសេសនកិច្ចនៅ មណ្ឌល សិបេប - 
កម្ម នេពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ
ភ្នំពេញ ដេលមានទីតាំងជិតវត្តអង្គមន្តេី 
និងសាលបឋម សិកេសា ចំណេះទូទៅ និង  
សិលេបៈ ពេះសហគមន៍ កាតូ លិកផង ដេរ ។ 
បនា្ទាប់មកគណៈអធិបតី អញ្ជ ើញ មក បរិ- 
វេណសាលមហាសេព និង បានកាត់ខេសេ- 
បូណ៌រួមគា្នា ដើមេបីដាក់សមោ្ពាធឲេយបេើបេស់
សាលមហសេពសិលេបៈនៅភូមិចំការ ទៀ ង 
ជាផ្លូវការ ដោយ មានរបាំនានា ជា ចេើន 
បេភេទ និងមកពីភូមិភាគទាំងបីនេពេះ
សហគមន៍កាតូលិក មក សម្តេង អប អរ - 
សាទរ។ 

លោក អភិ បាល ពេះសហគមន៍កា  តូ លិក 

ភូមិភាគភ្នំពេញ អូលីវីយេ បានមានបេ-
សាសន៍សា្វាគមន៍ ដល់ភ្ញៀវកិត្តិយស ក៏ 
ដូច ជាបេជាជនទាំងអស់ ដេលបានចូល
រួមនៅក្នងុអំណរសបេបាយរបស់ពេះសហ- 
គមន៍ចំការទៀង ដេលបាន បេរព្ធ កម្ម វិធី 
សមោ្ពាធ មហសេព យ៉ាង ឱឡារិក នេះ ថា 
ពិធីនេះបានចូលរួមជាមួយបងប្អនូទំាងអស់ 
ដើមេបីអបអរសាទរបុណេយចូលឆ្នាថំ្ម ីនៅ ក្នងុ 
បេទេសកម្ពុជា និងថ្ងេនេះជាថ្ងេពិសេស
ដេលបានឲេយយើងរួបរួមគា្នាជាមហាគេសួារ
តេមួយ នៅក្នងុការ កសាងសេចក្ត ីសុខ សាន្ត 
ដើមេបីឲេយកម្ពុជាបន្តរីកចមេើននៅក្នុងការ
គោរពគា្នាទៅវិញទៅមក និងសេរីភាព រួម 
ជាមួយជីវិតដ៏ថ្លេថ្នរូដេលនំាឲេយយល់ពីតម្លេ
នេជីវិត។ 

លោកអភិបាលក៏បានបង្ហាញពីគោល
បំណងនេការកសាងសាល មហ សេព ដ៏ 
ធំ អសា្ចារេយនេះថា មហសេព ជា មូល ដា្ឋាន 
យ៉ាងសំខន់មួយ យើងមិនមេនគិតតេអំពី
ការសាងសង់អាគារថ្មទីៀតនោះទេ បុ៉ន្តេ
គិតធ្វើយ៉ាងមិចឲេយកន្លេងហ្នងឹនំា ឲេយ ប េ ជា-   
ជនក្នងុភូមិទេសចរណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ បាន 
សា្គល់វបេបធម៌ បេពេណី សិលេបៈ របស់ ខ្មេរ ។ 

លោកបន្តថា លោក សងេឃឹម ថា កន្លេង នេះ 
បន្តចិម្តងៗអាចឲេយភ្ញៀវទេសចរណ៍ ពេល 
គេធ្វើដំណើរទៅកេប និងកំពតអាច ឈប់   
បានមួយមោ៉ាង ឬពីរមោ៉ាង ដើមេបី សា្គល់ សិលេបៈ 
បេពេណី វបេបធម៌ដ៏អសា្ចារេយ ដេល សម្តេង 
ដោយ សិសេសសាលសន្ត្រហ្វង់ ស្វរ័ ។ មេយា៉ាង 

ទៀតនៅទីនេះលោកកំពុងកសាងសាល 
បឋមសិកេសា ផ្នេករបំា ដើមេបីឲេយកូនក្មេងចប់
ផ្តើមមានឯកទេស ពីក្មេងទៅដូច្នេះពេល 
កេយទីនេះអាចមានទំាងរបំាចំរុះ លោ្ខាន 
យីកេ សៀក និងពហុសិលេបៈ ដើមេបីឲេយទេស-
ចរណ៍អន្តរជាតិសា្គល់បេទេសកម្ពជុា សា្គល់ 
ការរស់នៅដ៏អសា្ចារេយ នៅសេុកសេផង។ 

លោក អភិបាល  អូលីវីយេ បញ្ជាក់ថា 
អាច និយយបានថា កន្លេងនេះ កា្លាយទៅ ជា 
តំបន់  អេកូទេសចរណ៍ សិបេបកម្ម និង 
សិលេបៈ  ។ សិបេបកម្ម គឺមានភូមិសិបេបកម្ម 
តេបាញ  សូតេ  កាត់ដេរ រោងសិបេប កម្ម កេច្នេ 
អាហារ កេច្នេ ដូងយកបេង សាបូ៊ និង ស្ករ 
គេប់ដូងជាដើម។ ខិតខំធ្វើយ៉ាង ណា   ឲេយ
សេកុសេពោរពេញដោយជីវិតបេសើរ និង 
នាំឲេយបេជាជនមានមោទនភាព ដោយ 
បង្ហាញ សិលេបៈ វបេបធម៌បេពេណីរបស់ គេ 
បង្ហាញសា្នាដេរបស់គេបាន។ នាំឲេយ សេុក 
សេទីនេះ បន្តរីកចមេើន និងនំាឲេយបេជាជន 
មានជីវិតរស់នៅល្អ ពោរ ពេញ ដោយ សេច ក្តី 
សុខ សុភមង្គល និង នំាឲេយ បេទេស កម្ពជុា  
ទៅជាបេទេសដ៏លេបី តាមរយៈសិលេបៈ តាម  
រយៈវបេបធម៌។ លោកថា ពិតមេនសា្នា ដេ 
សិលេបៈ នេបេទេសកម្ពជុា ទៅ ជា ទេពេយ សមេបត្តិ  
នេពិភពលោក។ 

បើតាមរយ ៈរបាយ ការណ៍ របស់ លោក 
អំុ៊ សាមាន អ្នកទទួល ខុសតេវូកម្មវិធីសិលេបៈ
បានបង្ហាញអំពីបេវត្តិ និង បុព្វ ហេតុនៅ 
ក្នុង  ការ កសាង សាល មហ សេព សិលេបៈ 

នេះ។ លោ ក    សាមានបានឲេយដឹងថា សាល 
មហសេពសិលេបៈនេះ បានផ្តចួ ផ្តើម ឡើង 
ដោយ លោកអភិបាលអូលីវីយេ ក្នុងឆ្នាំ 
២០ ១ ៧ ដើមេបីជីកកកាយនូវវបេបធម៌របស់
ខ្មេរឲេយមានជីវិតរស់រវីកឡើងវិញ។ កេយ 
សាងសង់រួចសាល មហ សេ ព នេះ ហើយ 
ក៏បាន រៀបចំការសម្តេងសិលេបៈចំរុះ លោ្ខាន 
សេបេក លោ្ខានបាសាក់ និងយីកេ និង របាំ 
បូរាណ បេជាបេិយ៍ផេសេងផងដេរ ដេល 
សម្តេងដោយ យុវ សិសេស នេ សាល សន្ត  
្រហ្វង់ស្វ័រ និងកេុមសិលេបៈមកពីភ្នំពេញ។ 

លោក អ៊ុក សុជាតិ រដ្ឋលេខកេសួង 
វបេបធម៌ និងវិចិតេសិលេបៈ បាន កោត សរ - 
សើរ ដល់លោកអភិបាលអូលីវីយេ ដេល 
បាន  តសូ៊ទំាងកមា្លាងំសា្មារតី កមា្លាងំកាយ 
កមា្លាងំ  ចិត្ត និងសមា្ភារ ដើមេបី រកេសា សមេបត្តិ 
វបេបធម៌ រូបិយ និងអរូបិយ របស់ខ្មេរ ឲេយ មាន 
ជីវិត  រស់ ឡើងវិញ ដោយរកេសាអត្តសញ្ញាណ 
ដួងពេលឹងរបស់បេទេសឲេយគង់វងេសទុកជា 
មរតកសមេប់កូនចៅជំនាន់កេយ។ 

លោ ក បន្ថេមទៀតថា ថ្ងេនេះមិនគេន់
តេបង្កឲេយបេជាជនមានអំណរសបេបាយ
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តេបានផ្ទេរនូវចំណេះដឹង 
ទំនៀម  ទមា្លាប់បេពេណីឲេយគេដឹង គេ សា្គល់ 
និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នងុ ការ ចង កេង វបេប - 
ធម៌ ខ្មេរគេប់បេភេទគេប់ទមេង់ ដេល មាន 
នៅមូលដា្ឋានរបស់យើង និងជំរុញឲេយកម្ពជុា
ផេសព្វផេសាយវបេបធម៌ឲេយបានទូលំទូល យ។ 

លោក អុ៊ក សុជាតិ បន្តថា មហ សេព 
ចំការទៀងជាកន្លេងមួយ ដេល មហា ជន  
កំពុង ពេញនិយម និងមាន ជំនឿ យ៉ាង  
ជេល ជេ ហើយជាចលករមួយដេលចូល 
រួមចំណេកក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេស-
ចរណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិឲេយកាន់តេសេ-
ឡាញ់បេទេសកម្ពុជាផងដេរ។ 

លោក អភិបាល  អូលីវីយេ បាន ខិតខំ 
អស់ពីកមា្លាងំកាយចិត្តក្នងុការអភិវឌេឍ តំបន់ 
នេះតំាងពីឆ្នា២ំ០០២មកម្លេះ៉ ពេល នោះ 
លោក  ជា បូជាចរេយទទួលខុសតេូវ នៅ ក្នុង 
តំបន់ នេះ ។  លោ ក   បានកសាង សាល 
មត្តេយេយ ជាមត្តេយេយមុ៉ងតេសូរីតេមួយគត់
នៅជនបទក្នងុបេទេសកម្ពជុា បឋម សិ កេសា 
ចំណេះទូទៅ និងសិលេបៈ អនុវទេយាល័យ 
វិទេយាល័យចំណេះទូទៅ និងបចេ្ចកទេស 
និងវិទេយាសា្ថានអប់រំកំរិតឧត្តមសិកេសាកាតូលិក
តេមួយគត់ផងដេរ។ បង្កើត ឲេយមាន មណ្ឌ ល  
សិបេបកម្ម សមេប់ អភិវឌេឍន៍សហគមន៍ និង  
មណ្ឌលជនពិការ ភូមិសមេប់អ្នករស់ នៅ 
ជាមួយមេរោគអេដស៍ជាដើម។ល។ ចំពោះ 
ការលើកស្ទួយវិស័យសិលេបៈ វបេបធម៌ខេ្មរ  
គឺកំរិតកំពូលតេម្តង។



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

បទ ដេល និសេសិត ទំាង ៦ កេមុ លើក  យក មក 
ធ្វើការបេកួតបេជេងរួមមាន៖ ការ បេៀប 
ធៀបមេស៉ៅបិុចទីន ដេលច មេញ់ បាន ពី សំបក 
ចេកសើម និង ចេក ស្ងតួ។ ការ ធ្វើ ឲេយ បេសើរ  
ឡើងនេដំណើរ ការ ផលិត មេស៉ៅ ចេក ។ ការ
ធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវរសជាតិស្ករគេប់ចេក   ។ 
គេប់ផ្នេក នេដើមចេក គឺសុទ្ធ ត េមាន តម្លេ ។ 
ការ អភិ វឌេឍទៅលើរសជាតិ វិធីសា ស្ត្រ ក្នុង 
ការ ផលិត និងបេភព ទីផេសារ នេ ផលិត ផល 
ចេក ឆប។ ការកេច្នេទឹកកេបុងចេក។

កេយពីការវាយតម្លេរបស់គណៈមេ
បេយោគ គឺជ័យលភីលេខមួយ បាន ទៅ 
លើនិសេសិតមកពីវិទេយាសា្ថាន សន្តបូ៉ល កេម 
បេធានបទ "គេប់ផ្នេកនេដើមចេកគឺសុទ្ធ
តេមានតម្លេ" ដោយ ទទួល បាន ទឹក បេក់ 
ច ំនួន ៤,០០០,០០០រៀល។ ជ័យ លភី 
ជ័យលភីលេខពីរ បានទៅ លើ និសេសិត មក 
ពីវិទេយាសា្ថាន បច្ចេកវិទេយាកម្ពុជា កេម 
បេធាន បទ "ការអភិវឌេឍទៅលើរសជាតិ 
វិធី សាសេ្ត្រក្នងុការផលិត និង បេភព ទី ផេសារ  
នេផលិតផលចេកឆប" ដោយ ទទួល បាន 
ទឹកបេក់ចំនួន ២,០០០ ,០០០ រៀល និង 
ជ័យលភីលេខបី បានទៅ លើ និសេសិត មក 
ពីវិទេយាសា្ថាន បច្ចេកវិទេយាកម្ពជុា កេម បេធាន 
បទ "ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងនេដំណើរការ
ផលិតមេសៅ៉ចេក" ដោយ ទទួល បាន ទឹក 
បេក ់ច ំនួន ១,០០០,០០០រៀល។ 

ដោយ សុវណ្ណភូមិ

និសេសិតនេវិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉លនៅខេត្ត
តាកេវ បានដណ្តើមយកជ័យលភីលេខ
មួយក្នងុកម្មវិធី "ពានរង្វាន់តោ្នាតមាស ឆ្នាំ 
២០១៨" ដេលរៀបចំដោយ មូលនិធិគី 
ណាល់ កាលពីថ្ងេទី០៧ ខេមេសា ឆ្នាំ 
២០  ១៨ នៅទីសា្នាក់ការ របស់ មូល និធិគី 
ណាល់ ដេលជាសហគេសផលិតឱសថ 
ប៉េប៉េអឹម នារាជធានីភ្នពំេញ។ កម ្មវិធី បេ កួ ត 
"ពានរង្វាន់តោ្នាតមាស ឆ្នា២ំ០១៨" បង្កើត 
ឡើង ក្នងុគោលបំណងលើកទឹកចិត្ត ដល់ 
ការសិកេសាសេវជេវ និងបង្កើន គំនិត ច្នេ - 
បេឌតិ សមេបច់លូរមួគាទំេដលក់ារអភ-ិ
វឌេឍជនបទក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា។ 
នេះជាលើកទី១ហើយដេលមូលនិធីបាន
រៀបចំកម្មវិធីនេះ កេមបេធានបទ "ការ 
បង្កើន តម្លេចេក" និងមាននិសេសិតចំនួន 
១៩កេមុ មកពី សាលនានា ចូល រួម បេកួត ។ 
នៅក្នងុនោះវិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉លមាននិសេសិត
ចំនួន២កេមុចូលរួម ហើយមួយកេមុ ទទួល 
បានជ័យលភីលេខមួយ ដោយបាន កេ ច្នេ  
សំបកចេក ស្ទងចេក និងដើមចេក។ 

លោក ម៉ក់ រាជេយ ជានិសេសិតរៀនផ្នេក
កសិកម្មនេវិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល និងជាកេមុ
ដេលបានទទួលជ័យលភីលេខមួយ បាន 
បេប់ថា កសិករកម្ពុជាសព្វថ្ងេភាគចេើន
អាចកេច្នេតេឹមតេផ្លេចេកប៉ុណ្ណោះ ដោយ 
បោះបង់សំបកចេក ស្ទងចេក និង ដើម ចេក 
ដូច្នេះកេមុរបស់គាត់ក៏នំាគា្នារិះគិតអំពីកាក-  
សំណល់ទំាងនេះ។ រាជេយបាន បេប់ ទៀត 
ថា ក្នុងកម្មវិធីបេកួតនេះគណៈគេប់គេង
វិទេយាសា្ថានសន្តប៉ូលមាន ការ ជមេុញ និង 
គំាទេ ដើមេបីឲេយកេមុរបស់គាត់ធ្វើការសេវ 
ជេវ។ ម៉ក់ រាជេយ "យើង យក  សាច់ ចេក ទៅ 
ធ្វើជាស្ករគេប់ សំបកមក ធ្វើជា ត េ និង 
ចមេ ះ  ទឹក ដើមចេកនិងស្ទងចេក យក 
មក ធ្វើជាកេដាស ដើមេបីធ្វើការវិចខ្ចប់ស្ករ
គេប់"។ និសេសិតដដេលបានបន្តថា ជ័យ - 
លភីថ្ងេនេះ មិនមេនសមេប់ តេ កេមុ យើង  
ទេ គឺសមេប់វិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល ពេះ 
ថាវិទេយាសា្ថានបានយកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើ
ក្នុងការសិកេសារបស់និសេសិតគេប់ៗរូប និង
មានសមា្ភារគេប់គេន់ដើមេបីឲេយនិសេសិតធ្វើ
ការសិកេសា និងធ្វើការសេវជេវ។ 

លោក ផុន សុផល នាយកនេវិទេយា
សា្ថានសន្តបូ៉លឲេយដឹងថា តាមគមេងរបស់
សាលសមេប់និសេសិតដេលទទួលជ័យ - 
លភ នឹីងទទួលបានការគំាទេបន្ថេមទៀត
លើការសេវជេវបន្ថេម ជា ពិសេស លើ ការ 
អភិវឌេឍជនបទដល់ជន កេកីេតាម មូល ដា្ឋាន 
និងដើមេបីលើកកម្ពស់តម្លេចេក នៅក្នុង 

និស្រសិតន្រវិទ្រយាសា្ថានសន្តប៉ូលបានទទួលជ័យលាភីល្រខមួយក្នុង 
កម្មវិធីពានរង្វាន់ត្នាតមាស

ប េ ទេ ស។ លោកបានបន្តទៀតថា រាល់
អត្ថបទសេវជេវរបស់និសេសិតទំាងពីរកេមុ 
សាលនឹង ដាក់ប ញ្ចលូក ្នងុ បណា្ណោល័យ និង 
ផ្តល់ជូនដល់មា្ចាស់មូលនិធិទុកជាឯកសារ។ 
បន្ថេមលើសនេះ អ្វីដេលនិសេសិតទាំងពីរ
កេមុបានធ្វើ គឺនឹងយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅ
ក្នងុសិបេបកម្មស្ករគេប់ របស់ លោក អភិ បា ល 
ពេះសហគមន៍ កាតូលិក ភូមិភា គ ភ្ន ំពេ ញ ។ 

ឯកឧត្តម យុទ្ធ ភូថង រដ្ឋលេខធិការ 
កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខាបេមាញ់ និង នេ សាទ 
បានមានបេសាសន៍ថា កម្មវិធី តោ្នាត មាស 
ឆ្នា២ំ០១៨ មានសារ សំខន់ណាស់ ដើមេបី
ឲេយនិសេសិតមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើ គឺ ធ្វើ 
ជា ទំពាំងស្នងឫសេសី ដើមេបីអភិវឌេឍសេដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពុជា។ ជាពិសេសបេធានបទនេ 
ការ  សេវជេវនេះ គឺយកវត្ថធុាតុដើមដេល
បេជាកសិករនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមាន
សេប់ទៅកេច្នេជាផលិតផលសិបេបកម្ម ឬ 
ឧសេសាហកម្ម ដើមេបី នាំ ចេញ ទៅ លក់ នៅ 
កេ បេទេស។ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខធិការ 
ក៏បានបន្ថេមទៀតថា បច្ចបុេបន្នវិស័យ កសិ- 
កម្មនៅបេទេសកម្ពជុាបានបេឈមនឹងបញ្
ហា ជាចេើន ដូចជាបញ្ហាបច្ចេកវិទេយាថ្មី 
បញ្ហា ការបេបេលួអាកាសធាតុ បញ ្ហា ការ  
ស្វេង រកទីផេសារ។ 

លោកឱសថបណ្ឌតិ ហេ លីអា៊ាង បេធាន  
មូលនិធិគីណាល់ បានពនេយល់ថា កម្មវិធី
ពានរង្វាន់តោ្នាតមាសឆ្នាំ២០១៨ នេះ ជា
ក្តីសេមេរបស់លោកក្នុងការចូលរួមលើក
តម្កើងការកេច្នេផលិតផលកសិកម្ម នៅ 

បេទេសកម្ពុជាយើង។ នេះ ជា លើក ទី 
មួយ នេកម្មវិធីពានរង្វាន់តោ្នាតមាស ដេល
មានគោលបំណងចង់ឲេយនិសេសិតដេលកំពុង 
រៀនកសិកម្ម យក ចំណេះដឹងទៅ ជួយ 
បេ ជាកសិករ ដើមេបីច ប់ដ េជា មួយ ពួក គាត់ 
ដោយពួកគាត់ជាអ្នកដាំ និសេសិត ជា អ្នក 
កេច្នេ ឲេយផលិតផលរបស់ខ្មេរយើងមាន
អត្តសញ្ញាណផង និងដើមេបីបង្ហាញពីភាព
អសា្ចារេយនេសមត្ថភាពកេច្នេ។ 

ការបេកួតបេជេងនេះ មាន គណៈ មេ 
បេយោគដេលដឹកនំាដោយ លោក សា ស ្តាេ 
ចរេយ តាន់ ប៊ុនស៊ុយ និងមានការចូលរួមពី 
មេបេយោគឯករាជេយមួយចំនួន ដូចជា 
លោកបេក់ សេរីវឌេឍន៍ មកពីអង្គការ 
CIRD លោកសុខ សារ៉ង មកពីអង្គការ 
ECOCERT លោកហេសង់ មា៉ារីបេង់ (Jea n - 
Marie Brun) មកពីអង្គការ IRAM លោក 
ហុឹម ពិសិដ្ឋ តំណាង ខន ហ្វីរេល សមេប់ 
វគ្គ ផ្តាច់ពេ័តេ និងកញ្ញា អេឡេន អូបេ៊ី 
(Hélène Obry ) តំណាង កេុមហ៊ុនខ ន 
ហ្វ ី រេល សមេប់វគ្គពាក់កណា្តាលផ្តាច់ពេត័េ។ 

នៅវគ្គដំបូងនេកម្មវិធីនេះ មាន និសេសិត 
ចំនួន ១៩កេុម ដេលបានចុះឈ្មាះចូល
រួមបេកួតបេជេង កេមបេធានបទ "ការ 
បង្កើនតម្លេចេក"។ ហើយ នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពេត័េ 
នេះ នៅសល់និសេសិតតេ៦កេមុ ដេល បាន 
ចូលរួមធ្វើការបេកួតបេជេង គឺមាននិសេសិ
តមកពីសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទ កសិ កម្ម 
(ចំការដូង) វិទេយាសា្ថានបច្ចេកវិទេយា កម្ពជុា 
(តិច ណូ) និង វិទេយា សា្ថាន សន្ត បូ៉ល ។ បេធាន 

ថតដោយ



ព័ត៌មានអន្តរជាតិកាតូលិក១៨

សម្ត្រចបា៉ាបរំលឹកព្រះសហគមន៍អ្រស្របា៉ាញ រឿងយុទ្ធនាការផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្ត្រចបា៉ាបជួបជាមួយនឹងសា្ថាបនិកមជ្រឈមណ្ឌាលសម្រប់ការសិក្រសាស្តីពីការអភិវឌ្រឍអាម្ររិកឡាទិន

សម្ត្រច បា៉ាប ត្រង តាំង អភិ បាល ឧបត្ថម្ភក ថ្មីប្រចាំ នៅព្រះសហគមន៍ ឡូស អង់ ជឺឡ្រស

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូបាន លើក ទឹក   
ចិត្ត  អ្នកចូលរួម នៅក្នងុ កិច្ច បេជំុ នេ កេមុ 
សាសនា  អេសេបា៉ាញឲេយចៀសវាងនូវយុទ្ធនា- 
ការបោះឆ្នាត ឬការផេសាយពាណិជ្ជកម្មនេះ 
បើយោងតាមវា៉ាទីកង់ញូវ។

សារនេះ តេវូបាន ចេញ តាម រយៈ វី ដ េអូ 
សមេប់ពេឹត្តិការណ៍មួយ នៅក្នុងទីកេុង 
មា៉ា្រឌិត ដេលរៀបចំឡើងដោយ វិទេយា សា្ថាន  

បណា្តាញព័ត៌មាន ហេសីុណេត បានរាយ 
ការណ៍ថា កាលពីថ្ងេទី០៦ ខេមេសាកន្លង 
ទៅ នេះ សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូបាន ទទួល  
ជួប លោកសេ ីហេនរីយ៉ាន ឌឺ ឆ បូ៉ ណេ ដេល
ជាសា្ថាបនិកនេមជេឈមណ្ឌលសមេប់ការ
សិកេសាស្តីពីការអភិវឌេឍន៍អាមេរិកឡាទិន 
មកពីទីកេុងបា៉ារីស ។

បណា្តាញព័ត៌មានហេសឺណេត បានរា យ 
ការណ៍កាលពីសបា្តាហ៍មុនថា លោកមា៉ាក 
ទេឌូូ តេវូបានសម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូតេង 
តាំងជាអភិបាលឧបត្ថម្ភក សមេប់ពេះ 
សហគមន៍នៅទីកេងុ ឡូសអង់ ជឺ ឡេស។

លោក មា៉ាក ទេឌូូ តេវូបានគេដឹងថា គឺ  ជា 
នាយកសាលទេវវិទេយាល័យសន្ត យូ  ៉ហា ន 

ទេវវិទេយាជាតិ សមេប់ជីវិតសាសនា។ ពេតឹ្ត ិ- 
ការណ៍នេះ បានចប់ផ្តើមកាលពីថ្ងេទី០៥ 
ខេមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយនឹង ដំណើរ 
ការ រ ហូតដល់ ថ្ងេទី០៨ ដោយ ផ្តាត ទៅ 
លើ យុវជន និងជីវភាពសាសនា។

សម្តេចបា៉ាបបានរំលឹកថា "ការ តេស់ 
របស់ពេះជាមា្ចាស់ គឺ កំុធ្វើ កិច្ច ការ តាម រយៈ 
គំរូនេការធ្វើទីផេសារ"។

បេភពដដេលបានឲេយដឹងថា នៅ ក្នុង 
ជំនួប នោះ សម្តេចបា៉ាបបានបង្ហាញនូវការ 
គំាទេរបស់សម្តេចបា៉ាបចំពោះ សកម្មភា ព 
របស់ មជេឈមណ្ឌលសមេប់ការសិកេសាស្តពីី
ការអភិវឌេឍន៍អាមេរិកឡាទិន  ទាក់ ទិន នឹង  
សិទ្ធិមនុសេស និងការការពារភពផេនដី។

សម្តេចបា៉ាបបានអះអាងថា ការ ការ ពារ 

នៅក្នុងខមា៉ារីឡូ។
 លោក មា៉ាក ទេូឌូ តេូវបានគេដឹងថា 

បានកើតនៅថ្ងេទី២០ ខេឧសភា ឆ្នា ំ១៩ ៥៧ 
នៅទីកេងុហូលីវូត រដ្ឋកាលីហ្វញ័៉ា នេ ពេះ 
សហគមន៍ឡូសអង់ជឺឡេស។

លោក គឺជាកូនភោ្លាះ មួយរូប ហើយ 
គឺ  ជា អតីត ទជ្ជបណ្ឌតិ  កេយ ពេលដេល 

នេ ះគឺជាសាររបស់សម្តេចបា៉ាប ដោយ 
សារតេក្តបីារម្ភថា យុវជនកំពុង តេ បាត់ - 
បង់នូវឫសគល់នេសាសនា បុ៉ន្តេពេះ ស  ហ- 
គមន៍តេវូតេជៀសវាង សកម្មភាព បេប នោះ ។

សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងថា យើងមិនអាច
នឹងដាក់កំណត់ខ្លនួយើងនោះទេ បុ៉ន្តេគួរ តេ 
សោកសា្តាយនូវអ្វី ដេលកើតមានពីពេល 
កន្លងមក។ ពេះជាមា្ចាស់តេងតេបេប់ យើង  

សិទ្ធមិនុសេស និងពិភពផេនដីនេះ គឺជា រឿង 
អាទិភាព ហើយបានវាយតម្លេដ៏ខ្ពស់ចំពោះ
កិច្ចការដេលមជេឈមណ្ឌលសមេប់ការសិកេសា
ស្តីពីការអភិវឌេឍន៍អាមេរិកឡាន ទីនបាន 
ធ្វើ និងរួមចំណេក ។

នាឱកាសនោះសម្តេចបា៉ាប ក៏បាន 
បង្ហាញ នូវក្តីសងេឃឹមថា ពិភព លោក អាច 

លោកបានធា្លាប់ឆ្លងកាត់ការងរជាចេើន 
រាប់ចប់តាំងពីក្មេង  អ្នក រត់ សំបុតេ ឡើង 
ទៅ។  លោកតេវូបានគេដឹងថា គឺជា  
អតីតអ្នកដេលរស់រានមានជីវិត ពីជំងឺ 
មហារីកមួយបេភេទ។

 លោក មា៉ាក ទេូឌូ តេូវបានគេដឹងថា 
នឹង ចូលរួមទទួលខុសតេវូការងរ នៅ ក្នងុ 

សម្ត្រចបា៉ាបអធិដ្ឋានជូនទារកមា្នាក់ និងឪពុកមា្តៅយរបស់រូបគ្រ
សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូបាន ចេញ នូវ 

សារមួយ ដោយបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្ត
ទុកដាក់របស់សម្តេចផ្ទាល់ទៅនឹងជីវិត 
របស់ទារកមួយរូប ដេលកំពុងតេតេវូបាន
សង្គេះនៅមន្ទីរពេទេយអង់គ្លេសមួយ។

បើតាមបណា្តាញព័ត៌មាន ហេសឺណេត 
ទារកមា្នាក់នេះ កំពុងតេស្ថតិ នៅក្នងុ លក្ខ- 
ខណ្ឌ សង្គេះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នងុមន្ទរីពេទេយ
មួយ នៅក្នុងទីកេុង លីវីភូល នេចកេភព 
អង់គ្លេស កេយពេលដេលរូបគេបានឆ្លង
នឹងជំងឺដ៏កមេមួយ ដេលធ្វើឲេយសរសេ 
បេសាទរបស់រូបគេ មិនលូតលស់ ហើយ 

មន្ទីរពេទេយចង់បោះបង់ការខិតខំសង្គេះ 
ជីវិតរូបគេ ដោយសារតេនោះ គឺជា សា្ថាន 
ភាពជំងឺ ដេលពិបាកនៅក្នងុការ ពេយា បាល 
ហើយសុខភាពរបស់កុមាររូបនោះ ក៏ មិន 
អំណយផលថេមទៀត  ប៉ុន្តេទោះបី ជា 
យ៉ាង ណាក៏ដោយ ឪពុកមា្តាយរបស់ទារក
មា្នាក់នេះមិនពេម ហើយកំពុងតេឈន
ដល់ការប្តងឹផ្តល់ដល់តុលការថេមទៀត។

ទារកមា្នាក់នេះ តេវូបានគេដឹងថា ឈ្មាះ 
អាល់ហ្វី អេវា៉ាន ហើយសម្តេចបា៉ាប បាន 
បេកាសថា សម្តេច  បាន កំពុង តេ អធិ ដា្ឋាន 
ដល់រូបគេ និងឪពុកមា្តាយរបស់ពួកគេ ដើមេបី 

ឲេយគេពូេទេយបន្តពេយាបាល និងឲេយ រូប គេ អាច 
ជួយសង្គេះបាន។

 គួររំលឹកថា អាលហ្វី អេវា៉ាន មិនមេន
ទើបតេចូលសមេកនៅមន្ទរីពេទេយនោះទេ   
គឺរូបគេបានចូលមន្ទីរពេទេយតាំងតេពី ឆ្នាំ 
២០១៦ មកឯណះ កេយពេលដេល 
រូបគេបានឆ្លងមេរោគ ទាក់ ទង នឹង បេព័ន្ធ 
ដក ដង្ហើម និងសួត ប៉ុន្តេសា្ថានភាពជំងឺ 
របស់ គេ ចេះតេបន្តធ្ងន់ទៅៗកេយការ
ពេយាបាល ដូច្នេះហើយបានជាមន្ទីរពេទេយ 
ចង់  បញេឈប់ការពេយាបាល ប៉ុន្តេឪពុក មា្តាយ 
របស់ គេបានបដិសេធ។

បើតាមបណា្តាញព័ត៌មាន ហេសឺណេត 
បានឲេយដឹងថា រាល់ការ អធិដា្ឋាន របស់ សម្តេច 
បា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ ដេលបានធ្វើនៅក្នុងខេ 
មេសានេះ គឺសម្តេចបា៉ាបផ្តាតខ្លាំងទៅ 
លើបញ ្ហា សេដ្ឋកិច្ច ។

បេភពដដេលបានរាយការណ៍បន្តទៀត 
ថា សម្តេច បា៉ាបកំពុងត េអធិដា្ឋាន ជា ពិសេស 
ទៅអ្នកទទួលខុសតេវូបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទំាង 

អស់ នៅលើពិភពលោក ដើមេបី ឲេយ ពួក គ េរិះ 
គិតយ៉ាងណាដោះសេយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ឲេយរលូន។

សម្តេចបា៉ាបបានបញ្ជាក់ថា សេដ្ឋកិច្ច
មិនអាចគិតតេពីការបេឹងបេង ដើមេបីតេ 
បេក់ចំណូល ឬបេក់ ចំណេញ តេ មួយ មុខ 
នោះទេ បុ៉ន្តេដាច់ខតតេវូតេរិះគិត អំពី ការ 
កាត់បន្ថយ កមា្លាំងការងរ ហើយក៏តេូវរិះ

គិតដេរអំពីថ្លេដើមផលិត។
សម្តេចបា៉ាបបានអំពាវនាវឲេយអ្នកដេល

ពាក់ព័ន្ធនឹងការងរសេដ្ឋកិច្ចរួម ទំាងម េ - 
ដឹក នាំ  ពាណិជ្ជករ អ្នកនយោបាយ អ្នក 
រៀបចំ គោល នយោបាយផេសេងៗ គឺតេវូ ត េ 
គិតបញ្ហា មនុសេសជាតិ ជាចំណុច អាទិ ភាព   
មុន គេ ហើយក៏តេូវតេធ្វើរាល់អ្វីៗទាំង 
អស់  ដើមេបី លទ្ធភាពឈនទៅ សមេច 

ការអធិដ្ឋានរបស់សម្ត្រចបា៉ាបនៅខ្រម្រសាន្រះ គឺផ្តៅតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ច

លោកសេី ខេត ជេម និងលោក ថុម 
អេវា៉ាន ដេលជាឪពុកមា្តាយរបស់ អាលហ្វី 
អេវា៉ាន បានបេឆំង  នឹង គោល បំណង របស់ 
ពេទេយ ដោយអះអាងថា ទារករូបនេះ កំពុង 
តេមានសា្ថានភាពបេសើរ ហើយ កំពុង តេ 
តសូ៊តាមផ្លវូចេបាប់ ដើមេបីបន្តឲេយគេពូេទេយបន្ត
ការសង្គេះជីវិតរូបគេ បុ៉ន្តេទោះបី ជា យ៉ាង 
ណាក៏ដោយ មន្ទីរពេទេយ បានអះអាងថា 
គេូពេទេយចង់បញេឈប់ការពេយាបាល៕

ឲេយសម្លឹងទៅមុខជានិច្ច  ដូច្នេះយើង តេូវ 
តេ   ធ្វើ។

សម្តេចបា៉ាបបានជំរុញឲេយមានការយក 
ចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតកេមុសន្ទនាអន្តរ
ជំនឿ សា្តាប់នូវហេតុផល ពីយុវជន និង 
មជេឈឹមវ័យ ហើយអធិដា្ឋាន ដោយពេយា យម  
ណេនាំ ពួកគេឲេយ ឈ្វេងយល់ពីហឫទ័យ 
របស់ពេះជាមា្ចាស់៕

បានន ូវ ឱ កាស បង្កើនការងរ បេកប 
ដោយ  សម ធម៌។

សូមចូលរួមទាំងអស់គា្នា ដើមេបី ឲេយ អ្នក 
សេដ្ឋកិច្ច បញេឈប់ នូវការរិះគិ ត ទំាង ឡាយ 
ណា ដេលទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច ដេល គិត 
តេផលចំណេញ ប៉ុន្តេបំភ្លេច ទំនួល ខុស 
តេូវសង្គម៕

នឹងលុបបំបាត់ គេះ អត់ ឃា្លាន លើក 
កំពស់ ក្តីសេលញ់បាន បេសិន បើយើង 
ទាំង អស់គា្នា យកចិត្តទុកដាក់លើ បញ្ហា 
សិទ្ធ ិមនុសេស និងការការពារ ភពផេនដី នេះ  
ហើយក៏បានបេកាសថា សម្តេចបា៉ាប នឹង 
អធិដា្ឋាន ដើមេបីកិច្ចការទំាងអស់នេះទទួល 
បានជោគជ័យដើមេបីមនុសេសជាតិ៕

ពេះសហគមន៍នេះ ជាមួយនឹងអភិបាល 
ឧបត្ថម្ភក ៥ នាក់ផេសេងទៀត  ដើមេបជួីយ
កិច្ចការការងារបស់លោកអគ្គអភិបាល 
ចូសេ ហ្គមេ។

លោកបានកា្លាយជាបូជាចរេយ កាលពី 
ឆ្នា១ំ៩៩១  ហើយកា្លាយជានាយកសាល 
ទេវវិទេយាល័យ កាលពីឆ្នាំ២០១៤ ៕



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៩

វិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល(SPI) បានរៀបចំ
ជំនួបរវាងតំណាងនិសេសិតវិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល
ជាមួយបណា្តាកេមុហុ៊ន សហគេស ក៏ ដូច ជា  
សា្ថានទូតចំនួន២៤សា្ថាប័ន នា រាតេ ីថ្ងេទី ២ ៦ 
មីនា ២០១៨ នៅល ើទូកទេសចរណ៍ តាម  
ដងទន្លេចតុមុខ ដើមេបី ផេសព្វផេសាយ អំព វិីទេយា - 
សា្ថា នសន្តប៉ូល។ ជាពិសេសដើមេបីផ្តល់ 
ឱកាស ដល់និសេសិតក្នងុការស្វេងរកការងរ
កេយបញ្ចប់ការសិកេសា។

បនា្ទាប់ពីកិច្ចសា្វាគមន៍របស់លោកអភិ- 
បា ល  អូលីវីយេ ជ្មតីអីស៊េ្លរ ដេលជាសា្ថាបនិក
របស់វិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល ចំពោះភ្ញៀវកិត្ត-ិ 
យសទាំង២៤សា្ថាប័នរួចមក លោក ផុន 
សុផល នាយកវិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល បានធ្វើ
បទបង្ហាញអំពីវិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល។ វិទេយា - 
សា្ថានសន្តប៉ូល មានបេំមហាវិទេយាល័យ
សមេប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតេ និងបេពីំរជំនាញ
ទៀតសមេប់ថា្នាក់បរិញ្ញាបតេរង ពេមទំាង
មានអន្តេវាសិកដា្ឋានសមេប់និសេសិតដេល
មកពីខេត្តឆ្ងាយ។ កេ ព ីកា រ ផ្តល់ នូវការ 
អប់រំចំណេះដឹង និងជំនាញ លោក ផុន 
សុផល បានបង្ហាញ អំពី កម ្មវិធី និងសកម្ម- 
ភាព ដទេទៀតដេលវិទេយាសា្ថា បាន  លើក ទឹក  
ចិត្ត និងជំរុញឲេយនិសេសិតចូលរួមយ៉ាង សកម្ម 
ក្នុងការអភិវឌេឍសង្គម និង បរិសា្ថាន។

កេយពេលបញ្ចប់បទបង្ហាញ កម្មវិធី
នេះក៏បានផ្តល់ឱកាសឲេយនិសេសិត ជួប ជា 
មួយ តំណាងសា្ថាប័នទំាងនោះ ដើមេបី ឈ្វេង 
យល់បន្ថេមនូវគុណសមេបត្តិរបស់និសេសិត
វិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល ក៏ដូច ជា ជួយ ឲេយ និសេសិត 

វិទ្រយាសា្ថានសន្តបូ៉ល (SPI) បង្កើតឱកាសស្វ្រងរកកាងរឲ្រយនិស្រសិត

សា្គល់ និងឈ្វេងយល់អំពីចំណុចពិសេសៗ
ដេលជាតមេវូការរបស់សា្ថាប័នទំាងនោះ។

តាមបេសាសន៍របស់លោកអភិបាល
អូលីវីយេ បានឲេយដឹងថា តាមពិតវិទេយាសា្ថាន 
បានគិតដល់ការអភិវឌេឍបេទេសកម្ពជុាទំាង
មូល ពេមទំាងជួយនិសេសិតមួយចំនួនបញ្ចប់
ការសិកេសាផ្នេកកសិកម្ម និងទេសចរណ៍ អាច 
ធ្វើការនៅតាមជនបទ តាមខេត្ត ដើមេបី 
អភិវឌេឍបេទេសកម្ពុជា ដោយមិនសំដៅ 
លើតេទីកេុងភ្នំពេញនោះទេ។

ជាមួយគា្នានេះដេរ លោកផុន សុផល 
បានឲេយដឹងអំពីជំនួបរវាងនិសេសិត និង កេមុ 
ហុ៊ននានាពេលនេះ គឺដើមេបីឲេយសា្ថាប័នទំាង 
នោះមានកិច្ចសហបេតិបត្តកិារណ៍ជាមួយ
វិទេយាសា្ថាន ក្នងុការទទួលនិសេសិតឲេយធ្វើការ
កេយបញ្ចប់ឆ្នាទីំបួន ហើយក៏ជាឱកាស
សមេប់និសេសិតដើមេបីភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជា 
មួយកេុមហ៊ុននានា មុននឹងចុះកម្មសិកេសា
នៅខេឧសភាខងមុខ។

លោកនាយកវិទេយាសា្ថានក៏សងេឃឹមផង
ដេរថា កេយពីជំនួបនេះរួចកេុមហ៊ុន  
ទំាងអស់នឹងសា្គល់វិទេយាសា្ថានកាន់តេចេបាស់
ពីការអប់រំរបស់វិទេយសា្ថាន និងសងេឃឹមថា
និសេសិតអាចរកបានការងរនៅកន្លេងតេមឹ
តេូវតាមជំនាញ។

តាមបេសាសន៍របស់លោក Philippe  
CHATIGNOUX ជាបេធានរតនាគារនេ
សា្ថានទូតបារំាងបានឲេយដឹងថា កម្ម វិធី នេះ 
ពិតជាពិសេស ពេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ 
និសេសិតដេលមកពីជនបទមានទំនាក់ទំនង

ជាមួយកេមុហុ៊នឯកជន។ លោកថាកេមុ- 
ហ៊ុនកំពុងតេូវការបុគ្គលិកវ័យក្មេងដើមេបី
អភិវឌេឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន ដើមេបី ចូល 
ក្នងុ ទីផេសារការងរ។ លោកក៏បានសំណូម
ពរឲេយមានការតាមដានព័ត៌មានជាមួយនឹង 
សា្ថាប័នទាំងនេះជាបន្តបនា្ទាប់ កេយ ពី 
ជំនួបនេះ ដើមេបីជាបេយោជន៍ដល់និសេសិត
ក្នុងការស្វេងរកការងរ។

រីឯលោក វេជ្ជបណ្ឌិត លី អុីហេ ជា 
បេធាន រោងចកេផលិតឱសថ PPM បាន 
មាន បេសាសន៍ថា SPI មានគុណសមេបត្តិ
ធំក្នុងការបង្កើតកន្លេងអប់រំនៅជនបទ 
ហើយនៅជនបទគឺជាកន្លេងដេលយើង
ចំបាច់តេវូធ្វើការអភិវឌេឍ ជាពិសេសសមេប់
និសេសិតដើមេបីអភិវឌេឍន៍នៅសេុកកំណើត 
របស់ខ្លួន។ លោកបន្តថា កម្មវិធីនេះល្អ
ខ្លាងំណាស់ដេលបានជួបជាមួយកូនសិសេស
ផ្ទាល់ ពេមទាំងបានដឹងអំពីការអប់រ ំនិង
កម្មវិធីផេសេងៗទៀតរបស់វិទេយាសា្ថាន ដេល 
ជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើមេបីដឹងពីការចង់បាន 
របស់និសេសិត និងការ ចង់ បាន របស់ កេុម - 
ហុ៊ន។ លោកថា លោកចប់អារម្មណ៍ខ្លាងំ
ចំពោះនិសេសិត SPI ពេះថាគោលដៅ រ  
បស់លោក គឺបង្កើតរោងចកេនៅជន បទ 
រីឯបុគ្គលិកដេលលោកតេូវការ គឺតេូវ   
សេឡាញ់ទឹកដីដេលជាកន្លេងរស់នៅរបស់
គាត់ និងតេវូយល់ថាមាសបេក់របស់គាត់
មិនមេននៅទីកេុង តេនៅលើទឹកដីរបស់
គាត់ដេលតេវូការកេច្នេដូចអ្វដីេលវិទេយាសា្ថាន
បានធ្វើនៅតាកេវ និងភ្នំវល្ល៍។

និសេសិតដេលមកចូលរួមនៅថ្ងេនេះ មាន 
និសេសិតផ្នេកកសិកម្ម ភាសាអង់គ្លេស 
គេប់ គេងទេសចរណ៍ សង្គមកិច្ច និង ព័ត៌ - 
មាន វិទេយា។

 វិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល ជាគេះឹសា្ថានឧត្តម
សិកេសាកាតូលិកតេមួយគត់នៅកម្ពជុាបាន
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ដោយ លោក 
អភិបាលអូលីវីយេ ជ្មីតអីស៊េ្លរ ដើមេបី ជួយ 
ដល់ យុវជនកេកីេ និងយុវជននៅតាមជន
បទអាចបន្តការសិកេសា ដោយមិន ចំបាច់ 
មក រាជធានីភ្នំពេញ។

ឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមក 
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិសេសិតដេលបានបញ្ចប់
ការសិកេសានៅវិទេយាសា្ថានសន្តប៉ូលតេងតេ
ទទួលបានការងរធ្វើនៅតាមអង្គការ កេមុ - 
ហ៊ុនឯកជននានា តាមរយៈ ទំនាក់ ទំនង 
រវាង SPI និងសា្ថាប័ននានាជាចេើនលើក 
ចេើន សារតាមរូបភាពផេសេងៗ។ នេះជា 
លើក ទីពីរ ដេល SPI បានរៀបចំឲេយ មាន 
ទំនាក់ទំនងនិងការផេសព្វផេសាយតាមទេង់
ទេយបេបនេះ។ កេពីជួយស្វេងរកការ
ងរឲេយនិសេសិត វិទេយាសា្ថានសន្តបូ៉ល ក៏មានកិ
ច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយសាកល- 
វិទេយាល័យនានានៅកេបេទេស ដោយ មាន 
អនុសារណៈយោគ យ ល់  និងបានបញ្ជនូ 
និសេសិតឲេយបន្តការសិកេសាថា្នាក់ អនុ បណ្ឌតិ នៅ 
បេទេសកូរ៉េ ថេ ភីលីពីន និងសិង្ហបូរីជា 
ដើម ។ល។          ដោយ ដាលីស



 t   តាមប្ព័ន្ធ អុីនធឺ ណ្ត  ២៤ម៉ោង
លោកអ្នកអាចសា្តាប់កម្មវិធីវិទេយុវឺរីតាស់អាសីុជា ភាសា 

ខ្មេរ  ២៤ មោ៉ាង តាមរយៈទូរស័ព្ទ Smart Phone ដេល 
បេើ បេព័ន្ធ Android  ឬបេព័ន្ធ IOS ដោយ គេន់ ត េ ចូល  
ទៅ កាន់  Play Store ឬ App Store  វាយ ពាកេយ Radio 
Varitas Asia រួច Download កម្មវិធី នោះ ដោយ ស្វេង 
រក ប៊ូតុង (Khmer Live Audio)។

វិទ្យុវឺរីតាស់អាសីុ ជាខ្មរភាសា ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ង ្លើ សា្ថានីយ៍  វិទ្យុ 
FM នៅភ្នំព្ញ និងតាមបណ្តាខ្ត្តមួយចំនួន តាម ព្ល វ្លា ដូច 
ខាង   ក្ម៖

ភ្នំព្រញ   ៈ FM 103 Mhz   ម៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់
បាត់ដំបង   ៈ FM 91 Mhz   ម៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្រុងសៀមរាប   ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល
ក្រុងស្ទឹងស្រន ខ្រត្តកំពង់ធំ ៈ FM 103.5 Mhz ម៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្រុងកំពង់ចាម   ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ព្រះសីហនុ   ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់ 
ក្រុងកំពត   ៈ FM 93.25 Mhz ម៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រសៀល

- លោកអ្នកក៏អាចសា្តាប់កម្មវិធីផេសាយរបស់វិទេយាវីរីតាស់អាសុី ខេមរភាសានៅលើគេហទំព័រ 

www.rvakhmer.com, www.catholiccambodia.org

- លោកអ្នក ក៏អាច Follow face book ផ្លវូការរបស់យើង https://www.facebook.com/RVAKHMER/
  ឬ តាម រយៈ វេបសាយ៖ http://rvakhmer.com 


